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การวิจ ยั น้ีมีวตัถ ุประสงค ์ในการศึกษาหลกัการ แนวคิด ในการควบคุมสารเคมี  

วตัถุอันตราย และหลักการ แนวคิด เก่ียวกับการควบคุมสารเคมีภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัม  
ศึกษาการด าเนินการให้บรรลุผลของพันธกรณีตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมของประเทศไทย  
ในประเด็นกฎหมายและกระบวนการพิจารณาขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคุมสาร PFOA 
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของกฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพิจารณาขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหลกัการและแนวคิดตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมั ในประเด็นการควบคุมสาร PFOA เพื่อเสนอ 
ร่างท่าทีไทยในการพิจารณาบรรจุรายช่ือสาร PFOA ภายใตก้ารประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ 
โดยใชก้ารวิจยัเอกสารเป็นหลกั ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัน้ี ผูวิ้จยัจะคน้ควา้และรวบรวม
จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ อนุสัญญาสตอกโฮล์มอนุสัญญารอตเตอร์ดมับทบญัญติักฎหมาย
ของประเทศไทย ทั้งระดับพระราชบญัญติัและกฎหมายล าดับรอง และจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
ได้แก่ หนังสือ ต ารา บทความในวารสารวิชาการ เอกสารประกอบการประชุม รายงานการวิจยั 
เอกสารท่ีเผยแพร่อย่างเป็นทางการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์
จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือของประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากน้ี ผู ้วิจัย 
จะด าเนินการเก็บขอ้มูลสถานการณ์การควบคุมสาร PFOA ของประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการ 
เขา้ร่วมประชุมในการประชุมคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการควบคุมสาร PFOA 
ของประเทศไทย 
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ผลจากการศึกษา พบวา่ หลกัการ แนวคิด ในการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตราย คือ หลกัการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน หลกัการระวงัไวก่้อน และหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงหลกัการเหล่าน้ี  
ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นหลกัการพื้นฐานในการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตรายภายใตก้ารด าเนินงานตาม
พนัธกรณีของอนุสัญญารอตเตอร์ดมัและกฎหมายภายในประเทศ คือ พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย 
พ.ศ.2535 โดยประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกอนุสัญญารอตเตอร์ดมัใชเ้ป็นกฎหมายหลกัในการ
ด าเนินการตามพนัธกรณีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัในการควบคุมสารเคมีอนัตราย ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทย
อยู่ระหว่างการด าเนินการควบคุมสาร PFOA ตามกระบวนการตดัสินใจของประเทศ ตามหลกัการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากน้ี พบว่า ทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของประเทศไทย 
ท่ีจะบรรลุความส าเร็จในการด าเนินงานตามพนัธกรณีอนุสัญญา ไดแ้ก่ การเตรียมจดัท าท่าทีของ
ประเทศไทยในพิจารณาบรรจุสาร PFOA ภายใตก้ารประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดัม 
สมัยท่ี 10 ปี 2565 พัฒนาความพร้อมของประเทศเพื่อควบคุม ลด เลิก การใช้สาร PFOA และ 
การแจ้งใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้ายภายหลงัท่ีควบคุมสาร PFOA เป็นวตัถุอันตราย 
ชนิดท่ี 4 ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

จากผลการศึกษา ผูว้ิจยัขอเสนอร่างท่าทีของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุสาร PFOA 
ภายใต้การประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดัมท่ีสมควรตามการด าเนินการมาตรการ 
ดา้นกฎหมายและดา้นบริหารของประเทศไทย 3 รูปแบบ คือ ท่าทีชัว่คราว (อยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ตดัสินใจควบคุม) ยินยอมให้น าเขา้แบบมีเง่ือนไข (วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3) และไม่ยินยอมให้น าเขา้
(วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4) โดยประเทศไทยมีท่าทีสนับสนุนการบรรจุสาร PFOA ในภาคผนวก III 
ของอนุสัญญารอตเตอร์ดมั ตามท่ีคณะกรรมการ CRC พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การบรรจุสารเคมี
ของอนุสัญญา เพื่อให้สาร PFOA เขา้อยู่ในกระบวนการแจง้ขอ้มูลสารเคมีล่วงหนา้เพื่อการควบคุม
การน าเข้า การใช้สารให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพออนามัยและส่ิงแวดล้อม โดยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กรมควบคุมมลพิษ สามารถน าไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดเป็นท่าที 
ของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมัสมยัท่ี 10 ปี 2565 
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The objectives of this research are to study the principles and concepts of the control of 

chemical and hazardous substance and the control of the chemical under the Rotterdam Convention; 
moreover, this research also aims to deal with the Thailand’s implementation of the Rotterdam 
Convention’s obligations on legal issues and procedural review related to the control of PFOA, 
which is supposed to be consistent with Thai’s law, as well as the organizational review related to 
the principles and concepts of the Rotterdam Convention. In order to seek for the PFOA control, 
this research finally plans to recommend a draft of Thailand’ Position on the listing of PFOA in 
Convention on the Meeting of the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention. The 
research applies the documentary research collecting from primary sources such as the Stockholm 
Convention, the Rotterdam Convention, the legal provisions of Thailand, both at the statutory and 
secondary level and from secondary sources such as books, textbooks, articles in academic journals, 
the meeting documents and the research reports has official published documents of government 
and private sectors. as well as electronic data from the websites of reliable agencies in Thailand and 
abroad. In addition, the researcher will collect information on the situation of PFOA control in 
Thailand by using the form of attendance in the sub-committee meetings related to Thailand's the 
PFOA control considerations. 

According to the study, it is revealed that the principles and concepts of the control of 
chemical and hazardous substance are based upon sustainable development , precautionary 
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principle , and public participation which have been used as a fundamental principle in chemical 
control hazardous substances under the implementation of the Rotterdam Convention and 
Thailand’s national law, the Hazardous Substances Act 1992. Thailand, as a state party to the 
Rotterdam Convention, has implemented the Hazardous Substances Act of 1992 in accordance with 
the Rotterdam Convention's obligations and also with the country's decision-making process. The 
Thailand’s future direction for proceeding to achieve any success in the implementation of the 
Convention’s obligations should begin with preparing Thailand's position at the tenth Meeting of 
the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention in 2022 and improving the country’s 
availability to control, reduce, eliminate the use of PFOA and notification of final regulatory 
measures after the control of PFOA as a type 4 hazardous substance in accordance with the 
Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992) 

As found, the research provides some recommendations to prepare a draft of Thailand’ 
Position on the listing of PFOA in Convention on the Meeting of the Conference of the Parties to 
the Rotterdam Convention appropriately in order to implement three forms upon Thailand’s legal 
and administrative measures. Firstly, Thailand shall prepare its interim response, under 
consideration of the control decision, to give its consent to import only with special condition 
(Hazardous Substance Type 3), and also not to give its consent to import (Hazardous Substance 
Type 4). Thailand has supported the inclusion of PFOA in Annex III of the Rotterdam Convention, 
as the CRC committee considers with the criteria to allow PFOA to be included in the Prior 
Informed Consent Procedure for import controls and the use of substances is safe for health and 
environment. The Pollution Control Department shall finally play a role in presenting the Cabinet 
considerations of Thailand's position at the tenth Meeting of the Conference of the Parties to the 
Rotterdam Convention in 2022. 
 
Keywords: Rotterdam Convention, PFOA, the Conference of the Parties 
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บทที ่1 
 

บทน า 

บทน้ีจะน าเสนอท่ีมาและความส าคญัของการศึกษาวิจยัเร่ืองท่าทีของประเทศไทยในการ
พิจารณาบรรจุสาร PFOA ภายใตก้ารประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมัว่าดว้ยกระบวนการ
แจง้ขอ้มูลสารเคมีล่วงหนา้ส าหรับสารเคมีอนัตรายและสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตวบ์างชนิด
ในการคา้ระหว่างประเทศ ค าถามวิจยั วตัถุประสงค์ ขอบเขตการวิจยั สมมติฐานการวิจยั วิธีการ
ด าเนินการศึกษา ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ นิยามศพัท ์และระยะเวลาการวิจยั 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
สารเคมีไดถู้กน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมาเป็น

เวลานานนับตั้งแต่ยุคปฏิวติัอุตสาหกรรม สารเคมีก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมากต่อการพฒันา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม สารเคมีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงทุกประเทศตลอดจนองค์กรระหว่าง
ประเทศมีความห่วงใยและได้พยายามอย่างต่อเน่ืองในการแก้ไขปัญหาด้านสารเคมี โดยมีการ
ก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบ และปลอดภัย  
เพื่อปกป้องคุม้ครองชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม จากการผลิตและการคา้สารเคมีระหว่างประเทศเพื่อการ
พฒันาอุตสาหกรรมท่ีผ่านมา ท าให้ประชาคมโลกตระหนกัถึงความเส่ียงจากสารเคมีอนัตรายและ
สารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์โดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีขอ้จ ากัดของโครงการ
สร้างพื้นฐานในการควบคุมการน าเขา้และการใช้สารเคมีเหล่านั้นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

การประชุม Rio Earth Summit เม่ือปี พ.ศ. 2535 ไดป้ระกาศปฏิญญาริโอวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันา และไดรั้บรองแผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ซ่ึงในบทท่ี 19 ก าหนดใหมี้กลไกทาง
กฎหมายวา่ดว้ยกระบวนการแจง้ขอ้มูลสารเคมีล่วงหนา้ก่อนการส่งออก  ภายในปี พ.ศ. 2543 ส่งผลให้ 
UNEP FAO และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ร่วมประชุมเจรจาระหว่างรัฐ และจัดท าอนุสัญญา
ระหว่างประเทศเพื่อการจดัการสารเคมี คือ อนุสัญญารอตเตอร์ดมัเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ในการควบคุมการน าเข้าและส่งออกสารเคมีอันตรายต้องห้ามหรือจ ากัดการใช้อย่างเข้มงวด   
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โดยการใช้กระบวนการแจง้ขอ้มูลสารเคมีล่วงหนา้ มีการบงัคบัใช้กบัภาคีตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความรับผิดชอบระหว่างประเทศในเร่ืองการคา้สารเคมีอนัตรายบางชนิด 
และเพื่อปกป้องสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มจากอนัตรายของสารเคมี และส่งเสริมการใช้
สารเคมีอย่างไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีภาคีสมาชิกของอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ รวมทั้ง
ประเทศไทย ตอ้ง (1) แจ้งการใช้มาตรการส าหรับสารเคมีต้องห้ามหรือท่ีถูกจ ากัดการใช้อย่าง
เขม้งวดภายในประเทศ (2) เสนอบญัชีรายช่ือสูตรผสมของสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว์ 
ท่ีเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง (3) แจ้งข้อมูลการส่งออกสารเคมีต้องห้าม หรือถูกจ ากัดการใช้ 
อย่างเขม้งวดให้สมาชิกผูน้ าเขา้ทราบก่อนการส่งออก (4) หากประเทศสมาชิกไม่อนุญาตให้น าเขา้
จากประเทศใด ตอ้งปฏิเสธการน าเขา้สารเคมีชนิดนั้นจากประเทศอ่ืนดว้ย และจะตอ้งไม่มีการผลิต
สารเคมีชนิดนั้นขึ้นใช้ภายในประเทศ เป็นตน้ โดยในปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยได้ให้ภาคยานุวติั 
เขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ แลว้    

เน่ืองจากสาร Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds หรือ
เรียกว่า สาร PFOA เป็นของแข็งขนาดเล็กมีสีขาวนวล มีกล่ินฉุน โครงสร้างทัว่ไปของ PFOA เป็น
โมเลกุลเส้นตรงซ่ึงประกอบไปด้วยนิวเคลียสของฟลูออรีน และหมู่ –COOH (Carboxyl group)  
มีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างกวา้งขวาง คือ ใช้เป็นสารช่วยลดแรงตึงผิว ใช้เป็นส่วนประกอบ  
ของผลิตภณัฑ์ Polytetrafluoroethylene เช่น ใช้เป็นสารเคลือบผิวกะทะ (กะทะเทฟลอน) ใช้เป็น
สารผสมในเส้นใยผา้ช่วยในการป้องกนัน ้ าและระบายอากาศ ใช้เป็นปลอกหุ้มสายไฟฟ้า ท าเป็น 
ท่อป้องกนัไฟและสารเคมี เทปพนัท่อน ้ า ใช้เป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส าอาง (Cosmetics) จารบี 
(Greases) สารหล่อล่ืน (Lubricants) และสารขดัเงา (Polish) เป็นตน้ ประเทศไทยท่ีมีการน าเขา้มาใช้
ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยองค์การวิจยัมะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้จดัให้สาร PFOA เป็นสารท่ีมี
โอกาสก่อมะเร็งในมนุษย์ (กลุ่ม 2B) รวมทั้ งประชาคมโลกในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สตอกโฮลม์ สมยัท่ี 9 ปี 2562 ไดพ้ิจารณารับรองสาร PFOA เป็นสารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน (POPs) 
และถูกบรรจุในภาคผนวก เอ (การเลิกใช)้ ของอนุสัญญาสตอกโฮลม์โดยมีขอ้ยกเวน้พิเศษในการ
ผลิตและการใชบ้างประเภทส าหรับภาคีท่ีขอขึ้นทะเบียนยกเวน้ 

และในปี 2560 ประเทศแคนนาดา และราชอาณาจักรนอร์เวย์ ซ่ึงเป็นภาคีอนุสัญญา 
รอตเตอร์ดัมและภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มได้แจ้งการใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้าย 
เพื่อจ ากดัการใชอ้ย่างเขม้งวดของสาร perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds 
(CAS Nos. 335-67-1, 3825-26-1, 335-95-5, 2395-00-8, 335-93-3, 335-66-0, 376-27-2, 3108-24-5) ของ
ประเทศตนเอง ไปยงัส านักเลขาธิการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมคณะกรรมการ CRC องค์กรภายใต้
อนุสัญญารอตเตอร์ดมัไดป้ระชุมในระหว่างปี 2561 – 2563 จ านวน 3 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 14 คร้ังท่ี 15 
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และ  คร้ังท่ี 16 เพื่อพิจารณาการแจ้งใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้ายของภาคีสมาชิก  
(ยุโรป: ราชอานาจกัรนอร์เวย ์อเมริกา : ประเทศแคนนาดา) โดยใช้หลกัเกณฑ์ตามภาคผนวก I และ
ภาคผนวก II ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัม สารเคมีท่ีมีการจ ากัดการใช้ในประเทศภาคีอย่างน้อย  
2 ประเทศ 2 ภูมิภาคท่ีแตกต่างกัน และมีขอ้มูลการตดัสินใจใช้กฎระเบียบขั้นสุดทา้ยท่ีเหมาะสม  
จึงมีมติเสนอแนะให้การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัสมยัท่ี 10 พิจารณาบรรจุสาร PFOA 
ไวใ้นภาคผนวก III ของอนุสัญญา ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรม ซ่ึงในเวทีการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญารอตเตอร์ดัม  สมัยท่ี 10 ท่ีก าหนดจัดขึ้ นในปี 2565 จะเปิดให้ภาคีเข้าร่วมการเจรจา 
แสดงท่าทีของประเทศในการบรรจุสาร PFOA ซ่ึงหากท่ีประชุมฯ มีฉันทามติรับรองการบรรจุ  
สาร PFOA ไวใ้นภาคผนวก III ของอนุสัญญา แลว้ ภาคีสมาชิกอนุสัญญารอตเตอร์ดมัจะตอ้งปฏิบติั
ตามพนัธกรณีในล าดบัแรก คือ การแจง้ท่าทีการน าเขา้สาร PFOA ตามมาตรการดา้นกฎหมายและ
มาตรการดา้นการบริหารของแต่ละภาคี ไปยงัส านกัเลขาธิการอนุสัญญารอตเตอร์ดมัตามพนัธกรณี
ขอ้บทท่ี 10 รวมถึงการน าขอ้มูลเก่ียวกับสารเคมีมาพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้ และ
ประกอบการพิจารณาควบคุมสารเคมีอันตรายในประเทศให้เกิดความปลอดภัย การก าหนด 
พิกัดศุลกากรเฉพาะ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมความร่วมมือและความรับผิดชอบ  
ในการปกป้องสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มจากอนัตรายของสารเคมี และส่งเสริมการใช้
สารเคมีอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

จากขอ้มูลการส ารวจสถานการณ์สาร PFOA ของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2561 ซ่ึงเป็น
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นในการพิจารณาบรร จุสารเคมี 
ในภาคผนวกของอนุสัญญาสตอกโฮลม์ในปี 2562 พบว่า ประเทศไทยยงัคงมีการน าเขา้สาร PFOA 
มาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่น ามาใช้ในงานชุบผิวรางไวร์เวย ์(Wire Way) 
หรือ รางเดินสายไฟ และใช้เป็นส่วนผสมของโฟมดับเพลิงในคลังน ้ ามัน ใช้เป็นส่วนผสมในสี,  
สีเคลือบเงา และสารเคลือบอ่ืนๆ ในการเคลือบภาพถ่าย และใช้เป็นสารละลายมาตรฐาน  
ในหอ้งปฏิบติัการเลก็นอ้ย ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่ไดค้วบคุมสาร PFOA เป็นวตัถุอนัตรายชนิดใดชนิดหน่ึง
ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535   

ดังนั้ น ประเทศไทย ในฐานะภาคีสมาชิกอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ควรด าเนินการโดย 
ผ่านกระบวนการตดัสินใจของประเทศ เพื่อก าหนดมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการบริหาร 
ในการควบคุมสาร PFOA ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย บรรลุตามพันธกรณี 
ของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ของการศึกษาน้ี คือ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
การส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบระหว่างประเทศในเร่ืองการคา้สารเคมีอนัตรายบางชนิด 
รวมทั้งปกป้องสุขภาพอนามยัของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมจากอนัตรายของสารเคมีและส่งเสริม 
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การใชส้ารเคมีอยา่งไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยอ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกับลกัษณะของสารเคมี ให้มีการแจ้งขอ้มูลสารเคมีล่วงหน้าก่อนการน าเขา้-ส่งออกให้แก่
ประเทศภาคีสมาชิก รวมทั้ง ประเทศไทยสามารถก าหนดท่าทีของประเทศในประเด็นการพิจารณา
บรรจุสาร PFOA ท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้ร่วมเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ สมยัท่ี 10 
ต่อไป 

ซ่ึงผูศึ้กษาได้ทบทวนขอ้มูลสถานการณ์การควบคุมสารดงักล่าว ทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ศึกษาหลกัการ แนวคิด การควบคุมสารเคมีหรือวตัถุอนัตรายตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมั
หลกัการ แนวคิด การควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตราย ของประเทศไทย การด าเนินการใหบ้รรลุผลของ
พนัธกรณีตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมของประเทศไทย ในประเด็นขอ้กฎหมายและกระบวนการ
พิจารณาขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมสาร PFOA และวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
กฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพิจารณาขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ
และแนวคิดตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมในประเด็นการควบคุมสาร PFOA และเสนอร่างท่าที 
ของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุรายช่ือสาร PFOA ภายใตก้ารประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
รอตเตอร์ดมั สมยัท่ี 10 ปี 2565 ต่อไป 

  

1.2 ค าถามวิจัย 
1.2.1 หลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการควบคุมสารเคมีเป็นอยา่งไร 
1.2.2 อนุสัญญารอตเตอร์ดมัไดว้างหลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการควบคุมสารเคมีไวอ้ยา่งไร  
1.2.3 การด าเนินการใหบ้รรลุผลของพนัธกรณีตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมัของประเทศไทย

ในประเด็นข้อกฎหมายและกระบวนการพิจารณาขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ควบคุมสาร PFOA เป็นอยา่งไร 

1.2.4 กฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพิจารณาขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการและแนวคิดตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมัในประเด็นการควบคุมสาร PFOA 
หรือไม่ 

1.2.5 ท่าทีของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุรายช่ือสาร PFOA ภายใตก้ารประชุมรัฐภาคี
แห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมัในอนาคตควรเป็นอยา่งไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อศึกษาหลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการควบคุมสารเคมี 
1.3.2 เพื่อศึกษาหลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการควบคุมสารเคมีภายใตอ้นุสัญญารอตเตอร์ดมั 
1.3.3 เพื่อศึกษาการด าเนินการให้บรรลุผลของพนัธกรณีตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมของ

ประเทศไทยในประเดน็กฎหมายและกระบวนการพิจารณาขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การควบคุมสาร PFOA 

1.3.4 เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของกฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพิจารณา 
ขององค์กรท่ี เ ก่ียวข้องกับหลักการและแนวคิดตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัม  
ในประเด็นการควบคุมสาร PFOA 

1.3.5 เพื่อเสนอร่างท่าทีของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุรายช่ือสาร PFOA ภายใต ้
การประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมั 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1 ด้านเน้ือหา: การศึกษาวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นการควบคุมสารเคมีอนัตราย 

แห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมัและการด าเนินการควบคุมสาร PFOA ตามกฎหมายว่าดว้ยวตัุอนัตราย
ของประเทศไทย คือ พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 เพื่อวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง และ 
เสนอร่างท่าทีของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุรายช่ือสาร PFOA ภายใตก้ารประชุมรัฐภาคี
แห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ 

1.4.2 ด้ านประชากร : สาร  Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related 
compounds ท่ีเสนอบรรจุในภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ประเภทสารเคมีทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Chemical) 

1.4.3 ด้านระยะเวลา: เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2564 (ระยะเวลา 5 เดือน) 

1.5 สมมติฐานการวิจัย 
ประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการทางด้านกฎหมายในการควบคุมการน าเข้าหรือการใช้ 

สาร PFOA อย่างเขม้งวด ทั้งท่ีประเทศไทยเป็นรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญารอตเตอร์ดมั จึงส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมและท่าทีของประเทศไทย 
ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมั 
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1.6 วิธีการด าเนินการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยัน้ี ผูวิ้จยัจะใชก้ารวิจยัเอกสารเป็นหลกั (Documentary Research) ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ 

ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยน้ี ผูวิ้จัยจะค้นคว้าและรวบรวมจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ อนุสัญญา
สตอกโฮลม์ อนุสัญญารอตเตอร์ดมั บทบญัญติักฎหมายของประเทศไทย ทั้งระดบัพระราชบญัญติัและ
กฎหมายล าดบัรอง และจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ หนังสือ ต ารา บทความในวารสารวิชาการ 
เอกสารประกอบการประชุม รายงานการวิจยั เอกสารท่ีเผยแพร่อย่างเป็นทางการของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ 
ของประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากน้ี ผูวิ้จยัจะด าเนินการเก็บขอ้มูลสถานการณ์การควบคุม
สาร PFOA ของประเทศไทย โดยจะใชรู้ปแบบการเขา้ร่วมประชุมในการประชุมคณะอนุกรรมการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการควบคุมสาร PFOA ซ่ึงมีองคป์ระกอบของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
นกัวิชาการ และประชาชน 

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ไดท้ราบศึกษาหลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการควบคุมสารเคมี 
1.7.2 ไดท้ราบหลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการควบคุมสารเคมีภายใตอ้นุสัญญา 

รอตเตอร์ดมั 
1.7.3 การด าเนินการใหบ้รรลุผลของพนัธกรณีตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมัของประเทศไทย

ในประเด็นกฎหมายและกระบวนการพิจารณาขององคก์ร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมสาร PFOA 

1.7.4 ความสอดคล้องของกฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพิจารณาขององค์กร 
ท่ีเก่ียวข้องกับหลักการและแนวคิดตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัม  ในประเด็นการ
ควบคุมสาร PFOA 

1.7.5 ไดร่้างท่าทีของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุรายช่ือสาร PFOA ภายใตก้าร
ประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมั 

1.8 นิยามค าศัพท์ 
1.8.1 สารเคมี หมายถึง สารทั้งท่ีเป็นสารเดียวหรือสารผสม หรือจดัท าขึ้นมาผลิตขึ้นมาเอง 

หรือได้จากธรรมชาติ แต่ไม่ถึงส่ิงมีชีวิต สารเคมีในนิยามน้ีประกอบด้วยสารเคมีป้องกันและ 
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (รวมถึงสูตรผสมของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ท่ีเป็นอันตราย 
อยา่งร้ายแรง) และสารเคมีอุตสาหกรรม  
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1.8.2 สารเคมีตอ้งห้าม หมายถึง สารเคมีท่ีถูกจ ากดัการใชใ้นประเภทเดียวหรือหลายประเภท 
โดยมาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย เพื่อปกป้องสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
โดยรวมถึงสารเคมีท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในคร้ังแรก หรืออุตสาหกรรมท่ีเรียกคืนจากตลาด 
ในประเทศหรือถอนผลิตภณัฑน์ั้นออกจากกระบวนการพิจารณาให้ใช้ในประเทศและมีหลกัฐาน
แน่ชดัวา่การกระท าเช่นนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกนัสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  

1.8.3 สารเคมีท่ีถูกจ ากัดการใช้อย่างเข้มงวด หมายถึง สารเคมีซ่ึงถูกจ ากัดการ ใช ้
ในประเภทเดียวกนัหรือหลายประเภท โดยมาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย เพื่อปกป้องสุขภาพ
อนามัยของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัอนุญาตให้ใช้งานบางประเภทได้ โดยรวมถึงสารเคมี
ส าหรับการใช้งานทุกประเภท ซ่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติั หรือทางอุตสาหกรรมไดเ้รียกคืนจากตลาด  
ในประเทศ หรือถอนผลิตภณัฑน์ั้นออกจากรายการพิจารณาใหใ้ชภ้ายในประเทศและมีหลกัฐานแน่ชดัว่า
การกระท าเช่นนั้นมีจุดหมายเพื่อปกป้องสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  

1.8.4 สูตรผสมของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ท่ีเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง  
หมายถึง สารเคมีซ่ึงอยุใ่นสูตรส าหรับการท าสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มอยา่งร้ายแรง โดยสังเกตไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น หลงัจากไดรั้บสารนั้นเขา้ไป  

1.8.5 มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้าย หมายถึง การด าเนินมาตรการของภาคี   
ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการใดๆ ต่อไปอีก จุดประสงค์ของการด าเนินมาตรการดงักล่าวคือ 
เพื่อหา้มใชห้รือจ ากดัการใชอ้ยา่งเขม้งวดต่อสารเคมี 

1.8.6 ภาคี (Party) หมายถึง ภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมักล่าวคือ รัฐหรือองคก์ารเพื่อการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคท่ีให้ความยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามอนุสัญญาและให้อนุสัญญามี  
ผลบงัคบัใชต้่อตน  

1.8.7 การภาคยานุวติั (Accession) หมายถึง การท่ีรัฐหน่ึงซ่ึงไม่ไดเ้ป็นรัฐภาคีท่ีเขา้ร่วมเจรจา 
และลงนามในสนธิสัญญาตั้งแต่แรก ไดด้ าเนินการให้ความยินยอมเพื่อเขา้เป็นภาคีสนธิสัญญาและ
ผกูพนัตามสนธิสัญญาท่ีรัฐอ่ืน ๆ ไดท้ าการวินิจฉยัตกลงก่อนแลว้และสนธิสัญญานั้นไดมี้ผลใชบ้งัคบั
อยูก่่อนแลว้  
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1.9 ระยะเวลาการวิจัย 
 

กจิกรรม ระยเวลาด าเนินงาน  
(ปี 2564) 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1.9.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั /     
1.9.2 ก าหนดประเด็นศึกษา ขอบเขต และวิธีการ 

ในการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม 
/ / /   

1.9.3 รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลทุติยภูมิ และเก็บขอ้มูล
ผูป้ระกอบการ/องคก์รภาคเอกชน 

 / /   

1.9.4 วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา   / /  
1.9.5 น าเสนอผลการศึกษา     / 

 
 



 

บทที ่2 
 

หลกัการ แนวคดิ ในการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตราย 

ในการศึกษาเร่ือง หลกัการ แนวคิด ในการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตราย ผูว้ิจยัได้แบ่ง
หวัขอ้การศึกษา ดงัน้ี 

2.1 หลกัการ แนวคิด ในการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตราย 
2.2 หลกัการ แนวคิด ในการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตรายภายใตอ้นุสัญญารอตเตอร์ดมั 

2.1 หลกัการ แนวคิด ในการควบคุมสารเคมี วัตถุอนัตราย 
 
2.1.1 แนวคิดการพฒันาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)  
แนวคิดการพฒันาอย่างยงัยืน มีจุดเร่ิมตน้การพฒันาของสังคมโลกนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 

เร่ิมตั้งแต่องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัใหมี้การประชุมสุดยอดวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์(United 
Nations Conference on Human and Environment) ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน การประชุม
ดังกล่าว ได้เรียกร้องให้ทัวโลกค านึงถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือยจนเกิน
ขีดจ ากัดของทรัพยากรโลก ผลจากการประชุมดังกล่าว ท าให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจ 
เ ร่ืองส่ิงแวดล้อมกันอย่างกว้างขวาง และท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติฯ มีมติให้จัดตั้ ง
คณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (World Commission on Environment and 
Development: WCED) หรือที่เ รียกอีกชื่อหน่ึงว่า Brundtland Commission ซ่ึงมาจากชื่อของ 
นางกรู ฮาร์เล็ม บรันดทแ์ลนด ์ประธานคณะกรรมาธิการฯ ดงักล่าว WCED มีหนา้ท่ีในการก าหนด
วาระการเปล่ียนแปลงของโลก คือ เสนอยุทธศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มระยะยาวส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ในปี ค.ศ. 1987 WCED ไดเ้สนอรายงาน “Our Common Future” หรือเรียกอีกช่ือว่า Brundtland Report 
ต่อท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ รายงานน้ีได้ให้ค  าจ ากัดความของ “การพัฒนาอย่างย ั่งยืน”  
ไว้ในบทท่ี 2  Towards Sustainable Development ว่า “เป็นการพัฒนาท่ีตอบสนองความจ าเป็น 
ของคนยุคปัจจุบันโดยไม่ลดขีดความสามารถในการตอบสนองความจ าเป็นของคนยุคต่อไป”  
ทั้งน้ี Brundtland Report ยงักล่าววา่ 



10 

“การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการลงทุนทิศทางของการพฒันาทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงของ
สถาบนัมนุษยส์อดคลอ้งกบัความจ าเป็นในอนาคตและปัจจุบนั”  

จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย “ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา” (United Nation 
Conference for Environment and Development : UNCED) คร้ังท่ี 1 (Earth Summit) ในปี พ.ศ.2535 
ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ท่ีประชุมไดใ้ห้การรับรอง แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืนของศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะในบทท่ี 19 ของแผนดังกล่าวได้กล่าวถึงการจัดการสารเคมีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ  
ต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยสนบัสนุนใหมี้การใชส้ารเคมีอยา่งปลอดภยัและส่งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสารเคมี
สู่สาธารณะ อีกทั้งเสนอใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการสารเคมีให้เป็นไปอย่างปลอดภยั นอกจากน้ียงัเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐจดัท า
ฐานขอ้มูลสารเคมีและรายงานสถิติ แสดงปริมาณการปลดปล่อยสารเคมีและมลสารสู่ส่ิงแวดลอ้ม  

ต่อมาในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” คร้ังท่ี 2 ปี พ.ศ.2545 หรือ  
การประชุม Rio+10 ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อทบทวนความก้าวหน้า 
ของการด าเนินงานดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของแต่ละประเทศตามแผนปฏิบติัการ 21 ในรอบสิบปีท่ีผา่นมา 
และมุ่งเป้าหมายไปท่ีเร่ืองการแกไ้ขปัญหาความยากจน การรักษาระดบัการพฒันาและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม โดยท่ีประชุมได้รับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์ก (Johannesburg Declaration) และ
แผนการด าเนินงานโจฮันเนสเบอร์ก (Johannesburg Plan of Implementation: JPOI) ซ่ึงเป็นกรอบแนวทาง 
การปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ 21 และขอ้ตกลงอ่ืนๆ 
โดยอาศยัหลกัการการพฒันาอย่างมีบูรณาการดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และหลกัการ
ความรับผิดชอบร่วมกนั โดยท่ีประชุมไดเ้สนอใหแ้ต่ละประเทศจดัท ารายละเอียดการบริหารจดัการ
สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป็นแรงผลกัดันส าคญัท่ีก่อให้เกิดนโยบายใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับ
สารเคมีขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลก (สถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม, 2556, 
หนา้ 4-5) 

2.1.2 หลกัการส าคัญของหลกัการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)  
หลกัการระวงัไวก่้อน (Precautionary Principle) มีวิวฒันาการมาจากกฎหมายหลายสมัย 

หลายจารีต ซ่ึงในอดีตเป็นการบอกถึงสังคมส่วนรวมพึงปฏิบติัต่อกนั (อา้งถึงใน ณฐัณิชา อารยะสมบูรณ์, 
2562, หน้า 7) ยงัไม่ใช้กับการคุ ้มครองส่ิงแวดล้อม เพราะในอดีตความเส่ียงจากส่ิงแวดล้อม 
ยงัไม่ชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักอบกุล รายะนาคร (2549 อา้งถึงใน ณัฐณิชา อารยะสมบูรณ์, 2562, 
หนา้ 7 ) ท่ีกล่าววา่ 
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หลกัการระวงัไวก่้อนมีพฒันาการมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า
หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย มกักล่าวกนัว่า หลกัการระวงัไวก่้อนมีก าเนิดมาจากแนวคิด
ในกฎหมายส่ิงแวดลอ้มเยอรมนัท่ีเรียกว่า Vorsorgeprinzip (แปลเป็นภาษาองักฤษว่า 
foresight principle หรือ principle of precaution). 

หลกัการระวงัไวก่้อน (Precautionary Principle) ถูกกล่าวถึงในการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มคร้ังแรก
ในปฏิญญาริโอว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (The Rio Declaration on Environment and 
Development) ขอ้ท่ี 15 (United Nations Conference on Environment and Development [UNCED], 
1992) ระบุวา่  

เพื่อการคุ ้มครองส่ิงแวดล้อม รัฐจะต้องใช้วิธีการป้องกันล่วงหน้าอย่างแพร่หลาย 
ตามความสามารถของตน เม่ือปรากฏว่ามีส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
หรือไม่ สามารถท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมได ้รัฐจะตอ้งไม่น าเหตุผลการขาดความชดัเจน
ทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการเล่ือนการใชม้าตรการท่ีมีประสิทธิภาพและคุม้ทุนในการ
ป้องกนัความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม. 

ซ่ึงประเทศไทยก็น าหลกัการระวงัไวก่้อน (Precautionary Principle) มาก าหนดมาตรการ
ดา้นกฎหมายในการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อาทิ ก าหนดเป็นวตัถุอนัตราย มาตรฐานควบคุมมลพิษ 
การจดัท า EIA เป็นตน้ 

2.1.3 หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ถูกกล่าวอยูใ่นหลกัการขอ้ท่ี 10 

ของปฏิญญาริโอ ท่ีระบุว่า  
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการจดัการอย่างดีท่ีสุดโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในทุกระดบั โดยประชาชนจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีรัฐเป็นเจ้าของรวมถึงข้อมูลในเร่ืองวัตถุท่ีเป็นอันตรายและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้ น 
ในชุมชน และรัฐตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  
รัฐจะตอ้งอ านวยความสะดวกข้อมูลข่าวสารท่ีครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการรับรู้และ  
การมีส่วนร่วม การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการแกไ้ขและการเยยีวยาความเสียหาย. (UNCED, 1992). 

ต่อมาในการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ปี พ.ศ. 2555 หรือท่ีเรียกว่า Rio +20 
ได้ยืนย ันหลักการข้อท่ี 10 อีกคร้ังในเอกสารท่ีช่ื  อว่า  “The Future We Want” ซ่ึง เน้นย  ้ าถึง
ความส าคญัในระดบัภูมิภาค เพื่อเร่งการน าหลกัการท่ี 10 ไปปฏิบติั การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นหน่ึงในสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนควรไดรั้บเป็นส่วนส าคญัในการแกไขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
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และน าไปสู่ การพัฒนาอย่างย ังยืน จึงมีหน่วยงาน นักวิชาการ และนักวิจัยได้ศึกษาและ 
ใหค้วามหมายของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)” ไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 

เดช วฒันชัยยิ่งเจริญ (2553, หน้า 119) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การท่ีประชาชนหรือสมาชิกชุมชน สังคม ท่ีกระท าการออกมาในลกัษณะของการท างาน
ร่วมกนัแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการร่วมกนั การตดัสินใจร่วมกนัสนใจมีความตอ้งการท่ีจะบรรลุถึง
เป้าหมายร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

James L. Creighton (2005 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ , 2555, หน้า 126) ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการท่ีความกังวล ความตอ้งการ และคุณค่าของ
ประชาชนได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐผ่านกระบวนการส่ือสาร  
แบบสองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวมเพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีดีขึ้นและไดรั้บการสนบัสนุน
จากประชาชน 

ดงันั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการจดัการสารเคมีจ าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม
และการแกปั้ญหาร่วมกนัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามหลกัการความรับผิดชอบร่วมในระดบั
ท่ีแตกต่าง (Common but Differentiated Responsibilities) และเป็นไปตามความสามารถและ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทยมีกระบวนการตดัสินใจในการ
ก าหนดมาตรการด้านกฎหมาย หรือมาตรการบริหารการจดัการสารเคมีผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะผูป้ระกอบการและภาคประชาสังคม ผ่านการคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ท่ีมีองคป์ระกอบของภาครัฐ ภาคเอกชน ผูเ้ช่ียวชาญ และภาคประชาสังคม และ
การรับฟังความเห็นประกอบการตดัสินใจในการควบคุมสารเคมีอนัตราย 

2.2 หลกัการ แนวคิด เกีย่วกบัการควบคุมสารเคมี ภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัม 
 

2.2.1 สาระส าคัญ 
อนุสัญญารอตเตอร์ดัม เป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการน าเข้า การส่งออก 

สารเคมีอนัตรายตอ้งห้ามหรือจ ากดัการใชง้านอย่างเขม้งวดและสูตรผสมของสารเคมีป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชและสัตวท่ี์เป็นอนัตรายอย่างร้ายแรง อนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ ไดจ้ าแนกสารเคมีตอ้งห้าม
หรือจ ากัดการใช้อย่างเข้มงวดท่ีอยู่ในกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า เป็นการจ าแนก 
ตามการน าไปใชง้านเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์(Pesticide) และ
สารเคมีทางอุตสาหกรรม ( Industrial Chemical) โดยได้ก าหนดรายช่ือสารเคมีท่ีถูกควบคุม 
ภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมไวใ้นภาคผนวก III  ซ่ึงจะต้องเป็นสารเคมีต้องห้ามหรือสารเคมี 
ท่ีถูกจ ากดัการใชอ้ยา่งเขม้งวด จ านวน 52 ชนิด  ประกอบดว้ย สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์
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(Pesticides) จ านวน 33 ชนิด สูตรผสมสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตวท่ี์เป็นอนัตรายอย่างร้ายแรง 
(Severely Hazardous Pesticide Formulations: SHPFs) จ านวน 3 ชนิด และสารเคมีอุตสาหกรรม 
(Industrial Chemicals) จ านวน 17 ชนิด ทั้งน้ี มีสารเคมี 1 ชนิด เป็นทั้งสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช
และสัตว ์และสารเคมีอุตสาหกรรม (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564) (www.pic.int) 

1) ความเป็นมา  โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations 
Environment Programme: UNEP) ซ่ึ ง เ ป็นองค์กรระหว่ า งประ เทศ ด้าน ส่ิ งแวดล้อมของ
สหประชาชาติ ท าหน้าท่ีก าหนดวาระดา้นส่ิงแวดลอ้มทัว่โลก ส่งเสริมการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อย่างย ัง่ยืนภายในระบบของสหประชาชาติและท าหน้าท่ีผูส้นับสนุนการด าเนินงานส่ิงแวดลอ้มท่ี
ส าคญั และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food Agriculture Organization of the 
United Nations: FAO) ซ่ึงเป็นองค์การช านาญพิเศษท่ีใหญ่ท่ีสุดองค์กรหน่ึงของสหประชาชาติ 
จดัตั้งขึ้นตามมติของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2488 เพื่อเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทน าในดา้นอาหาร 
เกษตร ป่าไม ้และประมงไดต้ระหนกัถึงปัญหาการจ าหน่ายสารเคมีอนัตรายท่ีถูกหา้มใชใ้นประเทศ
ผูผ้ลิตหรือประเทศผูส่้งออกแล้วถูกส่งไปยงัประเทศก าลังพัฒนา โดยไม่มีการเตือนให้ทราบ 
ความเป็นอนัตรายล่วงหน้า หรือสารเคมีท่ีเส่ือมสภาพถูกลกัลอบน ามาทิ้งในประเทศด้อยพฒันา  
ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันท่ีจะพฒันาและส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลด้านสารเคมีขึ้น 
โดยสมคัรใจ โดย FAO ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณระหว่างประเทศในเร่ืองการจ าหน่ายและการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Code of Conduct on Distribution and Use of Pesticides) ขึ้น 
ในปี 2528 และ UNEP ได้จดัท าแนวทางการแลกเปล่ียนขอ้มูลสารเคมีในการคา้ระหว่างประเทศ 
(The London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade)  
ขึ้นในปี 2530 ต่อมา UNEP ร่วมกับ FAO จัดท าร่างกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า  
(Prior Informed Consent :PIC) ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อช่วยให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้รับทราบ
ขอ้มูลสารเคมีอนัตรายและใชพ้ิจารณาในการประเมินความเส่ียงและการตดัสินใจเก่ียวกบัการน าเขา้
สารเคมีนั้นๆ และพิจารณาถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกฎระเบียบในการควบคุม ซ่ึงในการประชุม 
Rio Earth Summit เม่ือปี พ.ศ. 2535 ได้รับรองแผนปฏิบติัการบทท่ี 19 ภายใตแ้ผนปฏิบติัการ 21 
(Agenda 21) ก าหนดให้มีกลไกลทางกฎหมายว่าดว้ยกระบวนการแจง้ขอ้มูลสารเคมีล่วงหน้าก่อน
การส่งออก ภายในปี พ.ศ. 2543 ดังนั้น UNEP FAO และคณะกรรมการเจราจาระหว่างรัฐบาล 
ได้ร่วมประชุมและเจรจาต่อรองกันจนบรรลุข้อตกลงของหลักเกณฑ์ส าคัญของอนุสัญญา เรียกว่า 
“อนุสัญญารอตเตอร์ดมัว่าดว้ยกระบวนการแจง้ขอ้มูลสารเคมีล่วงหน้าส าหรับสารเคมีอนัตรายและ
สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตวบ์างชนิดในการคา้ระหว่างประเทศ” ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2541 
เพื่อควบคุมการน าเขา้และการส่งออกสารเคมีอันตราย ต้องห้าม หรือจ ากัดการใช้อย่างเข้มงวด  
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ซ่ึงอนุสัญญารอตเตอร์ดมั ไดเ้ปิดใหมี้การรับรองและลงนาม ในการประชุม Diplomatic Conference 
ณ เมืองรอตเตอร์ดมั ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์เม่ือวนัท่ี 10-11กนัยายน 2541 โดยมีประเทศต่างๆ 
ร่วมลงนาม 61 ประเทศ และองค์การเศรษฐกิจของภูมิภาค 1 องค์กร และยงัเปิดให้มีการลงนาม 
ท่ีส านกังานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน 2541 
ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2542 โดยมีประเทศท่ีร่วมลงนาม 72 ประเทศ อนุสัญญาดงักล่าวมีการบงัคบัใช้
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2547 ปัจจุบันมีประเทศท่ีให้สัตยาบันและภาคยานุวติัเข้าร่วมภาคีสมาชิก  
164 ประเทศ (ณ มีนาคม 2564 ) (www.pic.int)  

2) หลกัการและแนวคิด คือหยดุปัญหาก่อนท่ีจะเร่ิมเกิดโดยการไม่ยนิยอมใหส่้งออก
สารเคมีอันตรายไปยงัประเทศท่ีไม่สามารถบริหารจัดการสารเคมีเหล่านั้ นตลอดอายุการใช้งาน 
ของสารเคมี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการระวงัไวก่้อน (Precautionary Principle) โดยการใช้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมทั้ง อนุสัญญารอตเตอร์ดมัช่วยเสริมขีดความสามารถให้ประเทศยากจนไดรั้บ
ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจในการน าเข้าสารเคมีอันตราย โดยให้ข้อมูล (1) การตัดสินใจ 
ของประเทศอ่ืนๆ ท่ีห้ามการน าเข้าสารเคมีบางชนิด หรือควบคุมการน าเข้าอย่างเข้มงวด  
(2) ประสบการณ์ของประเทศอ่ืน ๆในการด าเนินการเก่ียวกบัสูตรผสมสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช
และสัตว์ท่ีเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง (3) การห้ามการน าเข้าและการควบคุมอย่างเข้มงวดของ  
แต่ละประเทศและประกาศให้ประเทศอ่ืน ๆ รับทราบ (4) วิธีการหยุดย ั้งการน าเขา้ท่ีไม่พึงประสงค์ 
และ (5) ขอ้ก าหนดของประเทศผูน้ าเขา้ท่ีประเทศผูส่้งออกตอ้งปฏิบติัตาม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548) 

UNEP FAO ส านกัเลขาธิการอนุสัญญารอตเตอร์ดมักล่าวว่า อนุสัญญารอตเตอร์ดมั
ด าเนินการเพื่อ 

“ระบบเตือนภยัล่วงหน้า: รายการสารเคมีและยาฆ่าแมลงท่ีอยู่ภายใต้
ขั้นตอนของ PIC ท่ีมีผลผูกพนัทางกฎหมาย น่ีไม่ใช่ "บญัชีด า" แต่เป็น "รายการเฝ้าระวงั" 
ของสารเคมีทางอุตสาหกรรม ยาฆ่าแมลง และสูตรยาฆ่าแมลงท่ีเป็นอันตราย  
อยา่งร้ายแรง ซ่ึงควรพิจารณาการใชง้านอยา่งรอบคอบและตอ้งมีการยินยอมในการน าเขา้ 

ความรับผิดชอบร่วมกนั: อ านวยความสะดวกในความร่วมมือระหวา่งประเทศ
และการแบ่งปันข้อมูลเพื่อสนับสนุนผูก้  าหนดนโยบายในการประเมินประโยชน์  
ของสารเคมี ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐาน 
ของขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ และการคา้เคมีภณัฑด์งักล่าว 

การตดัสินใจของภาคีอย่างมีขอ้มูล: ช่วยให้ภาคีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและ
ได้รับการแจ้งเตือนถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด 
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จากสารเคมีอนัตรายและสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตวบ์างชนิด โดยช่วยให้
ภาคีด าเนินการตามกฎระเบียบในระดบัประเทศเท่าท่ีจ าเป็น 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับสารเคมีอันตรายและ
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก าลงัพฒันาและ
ประเทศท่ีเศรษฐกิจอยู่ในระหว่างเปล่ียนผ่าน จ าเป็นต้องรู้ว่าสารเคมีท่ีใช้อยู่เ ป็น
อนัตรายหรือไม่ และไดรั้บทราบขอ้มูลทางเลือกอ่ืนหรือสารทดแทนใดท่ีราคาสามารถ
ซ้ือได้บ้าง การเน้นท่ีการศึกษาแก่ภาคี  หมายความว่า ภาคีจะมีความรู้เก่ียวกับ 
การจัดการสารเคมีทางอุตสาหกรรมและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้นเม่ือเวลาผ่านไป ซ่ึงจะช่วยลดอุบัติภัยและการเจ็บป่วย และ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัทางเลือกท่ีเหมาะสม และ 

มีความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาและ
ประเทศท่ีเศรษฐกิจก าลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านในการสร้างขีดความสามารถ 
(ทรัพยากร ผูเ้ช่ียวชาญ นโยบาย กรอบกฎหมายและสถาบนั) ท่ีจ าเป็นต่อการจดัการ
สารเคมีอยา่งปลอดภยั ภาคีท่ีพฒันาแลว้มากขึ้นใหค้  าแนะน าและการฝึกอบรม” 

สรุปไดว้่า อนุสัญญารอตเตอร์ดมัมีประโยชน์คือ การแลกเปล่ียนขอ้มูลขา้วสาร ช่วยเหลือ
ประเทศก าลงัพฒันา การให้ขอ้มูลด้านความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะการป้องกัน
ความเส่ียงจากการน าเขา้สารเคมีตามกระบวนการแจ้งขอ้มูลสารเคมีล่วงหน้า สนับสนุนให้เพิ่ม
จ านวนภาคีสมาชิก นอกจากน้ีองค์กรระดับภูมิภาคสามารถเขา้ร่วมในอนุสัญญาน้ี ท าให้เกิดการ
ขยายเครือข่ายดา้นทรัพยากรและความเช่ียวชาญ อาทิ การรวมกนัของสหภาพยโุรป เป็นตนั 

อนุสัญญารอตเตอร์ดัมมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนได้เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลสามารถเพิ่มเติมรายช่ือสารเคมีอันตราย 
และสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตวท่ี์ตอ้งด าเนินการตามกระบวนการแจง้ขอ้มูลล่วงหน้าได ้
และมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเพิ่มเติมรายช่ือสารเคมีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง จากการท่ีภาคีเสนอ 
การแจง้ใช้มาตการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย และท่ีประชุมรัฐภาคีมีอ านจาจในการตดัสินใจ โดยจะมี
การจดัประชุมรัฐภาคีทุกๆ 2 ปี 

นอกจากน้ี อนุสัญญารอตเตอร์ดัมตอ้งการให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ถึงข้อมูลของสารเคมี
อนัตรายและสารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชและสัตว์โดยเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ 
การจดัการดา้นความปลอดภยัของสารเคมีซ่ึงจะปรับเปล่ียนไปตามระยะเวลา ซ่ึงการท่ีประชาชน  
มีความรู้และข้อมูลอย่างเพียงพอจะช่วยลดการเ กิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (UNEP FAO 
 กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 
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ซ่ึงความส าเร็จของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมคือ การก าหนดข้อบทเก่ียวกับความร่วมมือ
ทางดา้นเทคนิคให้แก่ประเทศยากจน การช่วยเหลือประเทศท่ีไม่มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดการสารเคมีอย่างถูกต้องเป็นการสร้างความยุติธรรมและความเป็นหน่ึงเดียว จะเห็นได้ว่า  
หากไม่มีความร่วมมือกัน ขอ้ตกลงด้านส่ิงแวดลอ้มจะไม่ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น ในการแก้ไข
ปัญหาความเส่ียงอันตรายต่อสุขภาพและมลพิษส่ิงแวดล้อม ประเทศต่างๆ ตอ้งร่วมมือกันและ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน เม่ือประเทศต่างๆ ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาและท างานร่วมกันเป็นทีม 
ประชาชนทัว่โลกจะไดรั้บประโยชน์ รวมถึงส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศน์ของโลก อาทิ ตน้ไม ้พืช 
สัตว ์ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 
2.2.2 วัตถุประสงค์  
เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบระหว่างประเทศในเร่ืองการค้าสารเคมี

อันตรายบางชนิด ปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมจากอันตรายของสารเคมี 
ส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศก าลงัพฒันาในการจดัการสารเคมีอนัตราย โดยอ านวยความสะดวกในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของสารเคมีให้แก่ผูมี้อ  านาจตดัสินใจของประเทศ และกระจาย
ข่าวการตดัสินใจใหแ้ก่ภาคีสมาชิกทราบ  

2.2.3 พนัธกรณีท่ีส าคัญ 
1) การแจ้งการใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้ายส าหรับสารเคมีต้องห้าม 

หรือท่ีถูกจ ากดัการใช้อย่างเขม้งวดภายในประเทศ ต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ภายใน 90 วนั 
หลงัจากวนัท่ีมาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยมีผลบงัคบัใช ้(ขอ้บทท่ี 5)  

2) การเสนอบญัชีรายช่ือสูตรผสมของสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตวท่ี์เป็น
อนัตรายอยา่งร้ายแรง (ขอ้บทท่ี 6) 

3) การก าหนดรายช่ือสารเคมีต้องห้าม หรือสารเคมีท่ีถูกจ ากดัการใช้อย่างเขม้งวด 
ท่ีเสนอจากประเทศภาคี สมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศจากสองภูมิภาค โดยคณะกรรมการ CRC 
พิจารณาตามหลกัเกณฑ ์ภาคผนวก I และภาคผนวก II และเสนอแนะต่อการประชุมรัฐภาคี รับรอง
โดยภาคีแบบฉนัทามติ (ขอ้บทท่ี 7) 

4) การแจ้งท่าทีการน าเขา้ (ยินยอมให้น าเขา้ ไม่ยินยอมให้น าเขา้ หรือยินยอมให้
น าเข้าแต่ต้องท าตามเง่ือนไข) ส าหรับสารเคมีแต่ละชนิดในภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ  
โดยตดัสินใจบนพื้นฐานของมาตรการดา้นกฎหมายและการบริหารจดัการ หรือแจง้ท่าทีชัว่คราว  
(การตดัสินใจชัว่คราว หรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณา) หากเป็นกรณีท่ีไม่ยนิยอมน าเขา้ ตอ้งประกนัว่า 
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จะไม่มีการน าเข้าสารเคมีชนิดนั้ นจากทุกแหล่ง และจะต้องไม่มีการผลิตสารเคมีชนิดนั้ นเพื่อ 
ใชภ้ายในประเทศ (ขอ้บทท่ี 10) 

5) แจง้ท่าทีการส่งออก ส าหรับสารเคมีแต่ละชนิดในภาคผนวก III ของอนุสัญญา 
โดยตัดสินใจบนพื้นฐานของมาตรการด้านกฎหมายและการบริหารจัดการ มีการประกันว่า 
ไม่ส่งสารเคมีไปยงัภาคีผูน้ าเข้าท่ีไม่ได้แจ้งท่าที หรือแจ้งท่าทีชั่วคราวท่ีไม่ได้รวมอยู่ในการ
ตัดสินใจชั่วคราว และภาคีผูส่้งออกได้ขอความยินยอมและได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง  
จากหน่วยงานผูมี้อ านาจในการตัดสินใจของภาคีผูน้ าเข้า ภาคีผูน้ าเข้าจะตอบค าร้องขอภายใน  
60 วนั (ขอ้ท่ี 11) 

6) การแจง้การส่งออกสารเคมีตอ้งห้าม หรือสารเคมีท่ีถูกจ ากดัการใช้อย่างเขม้งวด
ตามท่ีภาคีผูส่้งออกแจง้มาคร้ังแรกในทุกปีปฏิทิน โดยภาคีผูส่้งออกจกัตอ้งไดรั้บการการแจง้ตอบรับ
การส่งออกสารเคมีจากภาคีผูน้ าเขา้ โดยการแจง้การส่งออกพร้อมขอ้มูลเก่ียวกบัสารเคมีท่ีจ าเป็น 
อาทิ รหัสระบบศุลกากรโดยจ าเพาะขององคก์ารศุลกากรโลก ติดฉลากระบุความเส่ียงหรืออนัตราย
ต่อสุขภาพอนามัยและ ส่ิงแวดล้อม  และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี  MSDS  
(ขอ้บทท่ี 12 และขอ้บทท่ี 13) 

7) ให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เทคนิค เศรษฐกิจและกฎหมาย  
ซ่ึงเก่ียวข้องกับสารเคมีท่ีอยู่ในขอบเขตของอนุสัญญา รวมทั้ งข้อมูลด้านพิษวิทยา พิษวิทยา
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยการให้ข้อมูล เผยแพร่แก่สาธารณชนเก่ียวกับมาตรการ 
ด้านกฎระเบียบในประเทศท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมีข้อมูลด้านการจัดการสารเคมีและอุบัติเหตุ  
จากสารเคมีรวมทั้งขอ้มูลทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีมีความปลอดภยัมากกวา่ (ขอ้บทท่ี 14) 

8) ภาคีจะตอ้งใช้มาตรการด้านกฎหมาย หรือ มาตรการบริหารตามความจ าเป็น 
ในการก่อตั้ง เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบนัและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ 
กฎหมาย การก าหนดรหสัระบบศุลกากรโดยเฉพาะส าหรับสารเคมี ศูนยข์อ้มูลสารเคมี (ขอ้บทท่ี 15) 

9) ร่วมมือกันในการส่งเสริมการให้มีความช่วยเหลือทางเทคนิคในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถในการจดัการสารเคมีระหว่างภาคีทั้งในระดบัภูมิภาค และ
ระดบัโลก (ขอ้บทท่ี 16) 
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2.2.4 กระบวนการพิจารณาบรรจุรายช่ือสารเคมีไว้ในภาคผนวก III ของใต้อนุสัญญา 
รอตเตอร์ดัมโดยเฉพาะการพจิารณาสาร PFOA  

2.2.4.1 คณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารเคมี (Chemical Review Committee; CRC)  
เป็นองคก์รสนบัสนุนท่ีแต่งตั้งขึ้นภายใตท่ี้ประชุมรัฐภาคี ตามย่อหนา้ท่ี 6 ในขอ้บทท่ี 18 

ของอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการสารเคมี 
รวม 31คน จากผูแ้ทนระดบัภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งผูแ้ทนภาคีสมาชิกประเทศพฒันาแลว้และประเทศ
ก าาลงัพฒันาในสัดส่วนท่ีเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากกลุ่มระดับภูมิภาค  
5 กลุ่ม คือ  กลุ่ม African Group (8 ท่าน) กลุ่ม Asian and Pacific Group (8 ท่าน) กลุ่ม Central and 
Eastern European Group (3 ท่าน) กลุ่ม Latin American and Caribbean Group (5 ท่าน) กลุ่ม Western 
European and others Group (7 ท่าน) คณะกรรการ CRC มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และผูแ้ทน 
ในคณะกรรมการฯ จะตอ้งไม่อยูใ่นต าแหน่งเกินกวา่ 2 สมยัติดต่อกนั ซ่ึงประเทศไทย มี ดร.นวลศรี ทยาพชัร 
เป็นผูแ้ทนกลุ่มภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิค (Asian and Pacific group) มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 สมยั  
(1 พฤษภาคม 2547 - 30 เมษายน 2565) คณะกรรการ CRC มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) พิจารณาสารเคมีท่ีไดรั้บแจง้การใชม้าตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย
ตามกลไกพนัธกรณีในขอ้บทท่ี 5 ของอนุสัญญาฯ 

2) พิจารณาสูตรผสมของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ท่ีเป็น
อันตรายอย่าง ร้ายแรงท่ีได้รับการเสนอช่ือตามพันธกรณีในข้อบทท่ี  6 ของอนุสัญญาฯ  
ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาท่ีก าหนดและเสนอแนะท่ีประชุมรัฐภาคี ว่าควรบรรจุสารเคมีฯ หรือ
สูตรผสมฯ ดงักล่าวไวใ้นภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ หรือไม่  

3) จัด เตรียมร่าง เอกสารแนวทางการตัดสินใจ (Decision Guidance 
Document: DGD) ส าหรับ สารเคมีฯ หรือสูตรผสมฯ ท่ีเสนอแนะให้บรรจุไวใ้นภาคผนวก III ของ
อนุสัญญาฯ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมรัฐภาคีพิจารณารับรองต่อไป  

4) การประชุมคณะกรรมการ CRC จดัขึ้นเป็นประจ าทุกปี ๆ ละ 1 คร้ัง เพื่อ
พิจารณาการแจง้ใชม้าตรการดา้นกฎรระเบียบขึ้นสุดทา้ยส าหรับสารเคมีตอ้งห้ามหรือจ ากดัการใช้
อย่างเขม้งวดจากภาคี ตามหลกัเกณฑ์ตามภาคผนวก I ภาคผนวก II จดัท าร่างเอกสารแนวทางการ
ตัดสินใจในการบรรจุสารดังกล่าว และเสนอแนะต่อการประชุมรัฐภาคีในการพิจารณาบรรจุ
สารเคมีไวใ้นภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ  
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2.2.4.2 ส านักเลขาธิการอนุสัญญารอตเตอร์ดมั และคณะกรรมการ CRC พิจารณา
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาคผนวก ซ่ึงสรุปเฉพาะในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั สาร PFOA ไดด้งัน้ี  

1) ส านักเลขาธิการอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ พิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อมูลของการแจ้งใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้ายของสาร PFOA ตามภาคผนวก I 
ประกอบดว้ย 

(1) ขอ้มูลคุณสมบติั การบ่งลกัษณะ และการใช้งาน และความเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพอนามยัหรือส่ิงแวดลอ้ม  

(2) มาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย 
ก. ขอ้มูลเจาะจงเก่ียวกบัมาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย ไดแ้ก่ 

สรุปมาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้าย การอ้างถึงเอกสารด้านกฎระเบียบ วนัท่ีมาตรการ 
ดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยมีผลใช้บงัคบั การบ่งบอกว่าการใช้มาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย 
มีเหตุมาจากการไดป้ระเมินความเส่ียงและอนัตรายมาแลว้หรือไม่ ถา้ใช่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินนั้น
ต้องมีการอ้างถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้วย เหตุผลในการใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้าย
เก่ียวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงสุขภาพของผูบ้ริโภคและคนงานหรือส่ิงแวดล้อม และ 
การสรุปอนัตรายและความเส่ียงของสารเคมีต่อสุขภาพของมนุษยร์วมถึง สุขภาพของผูบ้ริโภค และ
คนงาน หรือส่ิงแวดลอ้ม และผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการใช ้มาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย 

ข. มาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยถูกใช ้ไดแ้ก่ ประเภทการใช้งาน
ท่ีมาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยไดห้้ามไว ้ประเภทการใชง้านท่ีไม่ไดห้้าม และการประมาณ
ปริมาณของสารเคมีท่ีผลิต น าเขา้ ส่งออกและใชง้าน(ถา้มี) 

ค. การบ่งบอก (ในขอบเขตเท่าท่ีเป็นไปได)้ ในประเด็นของการใช้
มาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยต่อรัฐอ่ืนและภูมิภาคอ่ืน 

(3) ข้อมูลท่ี เ ก่ียวข้องอ่ืนๆ ท่ีอาจครอบคลุมถึง  อาทิ การประเมิน 
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของการใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้าย และข้อมูล
เก่ียวกับการเลือกและความเส่ียงสัมพทัธ์ของทางเลือกนั้น (ถ้ามี) เช่น ยุทธศาสตร์การควบคุม 
แมลงศตัรูพืชแบบบูรณาการ การปฏิบติัและกระบวนการในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยี 
ท่ีสะอาดกวา่ 

ทั้ง น้ี  เ มื ่อขอ้ม ูลด ังกล ่าวครบถ ้วนตามหล ัก เกณฑ ์ในภาคผนวก I  
ส านกัเลขาธิการอนุสัญญารอตเตอร์ดมัจะเสนอใหค้ณะกรรมการ CRC พิจารณาต่อไป 
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2) คณะกรรมการ CRC พิจารณาทบทวนข้อมูลการแจ้งใช้มาตรการ 
ดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยของ ตามหลกัเกณฑ์ในการบรรจุรายช่ือสารเคมีในภาคผนวก III ตาม
ภาคผนวก II ดงัน้ี 

(1) ยืนยนัว่าการใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้ายเป็นไปเพื่อ
ปกป้องสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

(2) พิสูจน์ว่าการใชม้าตรการดา้นกฎเกณฑข์ั้นสุดทา้ยเกิดขึ้นจากท่ีไดมี้
การประเมินความเส่ียงแลว้ การประเมินน้ีจะอาศยัการพิจารณาขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ในบริบทของ
ประเทศภาคีท่ีใชม้าตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยนั้น ดว้ยเหตุน้ีเอกสารท่ีให้มาจะตอ้งแสดงว่า 
ขอ้มูลไดม้าโดยการใชว้ิธีการท่ีวงการวิทยาศาสตร์รับรอง มีการพิจารณาทบทวนขอ้มูลและจดัท า
เอกสารเก่ียวกับข้อมูลด้วยหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการรับรอง  และ  
การใชม้าตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการประเมินความเส่ียงซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัสภาพการณ์ภายในของภาคีผูใ้ชม้าตรการ 

(3) พิจารณาว่าการใช้มาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยไดใ้ห้เหตุผล
อย่างเพียงพอท่ีควรบรรจุรายช่ือสารเคมีเขา้ไปในภาคผนวก III หรือไม่ โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ 
อาทิ การใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยจะน าไปสู่หรือคาดว่าจะน าไปสู่การใช้สารเคมี 
ในปริมาณลดลง หรือประเภทการใช้ลดลงหรือไม่  ลดความเส่ียงต่อสุขภาพของมนุษย ์
และส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนัยส าคัญในภาคีท่ียื่นเร่ืองเขา้มาหรือไม่ การพิจารณาซ่ึงน าไปสู่การใช้
มาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยใชไ้ดใ้นพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีจ ากดัหรือใชไ้ดใ้นสภาพการณ์อ่ืนดว้ย 
และมีหลกัฐานวา่การคา้สารเคมีระหวา่งประเทศยงัคงมีอยูต่่อไปหรือไม่ 

(4) ต้องร าลึกอยู่ เสมอว่า เจตนาในการใช้สารเคมีไปในทางท่ีผิด 
ไม่ไดเ้ป็นเหตุผลเพียงพอท่ีท าใหต้อ้งบรรจุสารเคมีนั้นเขา้ไปในภาคผนวก III 

3) เอกสารแนวทางการตดัสินใจในการบรรจุสาร  
คณะกรรมการ CRC จัดท าร่างเอกสารแนวทางการตัดสินใจ  (Decision 

guidance documents) ท่ีจะสะทอ้นถึงขอ้มูลท่ีจดัท าโดยภาคีท่ีแจง้การใช้มาตรการดา้นกฎระเบียบ
ขั้นสุดทา้ย และภาคีอ่ืน ๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการดา้นกฎระเบียบระดบัประเทศของตนในการ
ห้ามหรือจ ากดัการใช้สารเคมีอย่างเขม้งวด ซ่ึงเอกสารดงักล่าว ไม่ไดมี้เจตนาให้เป็นแหล่งข้อมูล
เพียงแห่งเดียวเก่ียวกบัสารเคมี สามารถปรับปรุงหรือแกไ้ขจนเป็นท่ียอมรับโดยท่ีประชุมรัฐภาคี 
ทั้ งน้ี คณะกรรมการ CRC ใช้หลักการการด าเนินการตามพนัธกรณีข้อบทท่ี 14 ของอนุสัญญา  
ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคนิค เศรษฐกิจ และกฎหมายเก่ียวกบัสารเคมีภายใต้
ขอบเขตของอนุสัญญา ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลดา้นพิษวิทยา พิษต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เพิ่มเติม
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ขอ้มูลการด าเนินการตามกฎระเบียบเพื่อห้ามหรือจ ากดัสารเคมีอยา่งเขม้งวดและอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดห้้าม
หรือจ ากดัอยา่งเขม้งวด การประเมินความเส่ียง หรือขอ้มูลเก่ียวกบัทางเลือกการใชม้าตรการบรรเทา
ความเส่ียงท่ีส่งโดยภาคีดงักล่าว ซ่ึงขอ้มูลต่างอยูบ่นเวบ็ไซต์อนุสัญญา (www.pic.int)  

คณะกรรมการ CRC ส่งร่างเอกสารแนวทางการตดัสินใจในการบรรจุสาร
ดงักล่าว เพื่อเสนอแนะต่อการประชุมรัฐภาคีในการพิจารณาบรรจุสารเคมีไวใ้นภาคผนวก III ของ
อนุสัญญารอตเตอร์ดมั โดยส านักเลขาธิการอนุสัญญาจะด าเนินการแจง้ให้ภาคีรับทราบก่อนการ
ประชุมรัฐภาคี 6 เดือน เพื่อภาคีเตรียมท่าทีของประเทศเพื่อเขา้ร่วมเจรจาในประเด็นการพิจารณา
บรรจุสารเคมี ซ่ึงในการประชุมรัฐภาคอีนุสัญญารอตเตอร์ดมัจะใชวิ้ธีลงมติโดยฉนัทามติเท่านั้น  

 
2.2.5 บทบาทของประเทศไทยกบัอนุสัญญารอตเตอร์ดัม 
ประเทศไทย ไดภ้าคยานุวติั กล่าวคือ การท่ีประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นรัฐภาคีท่ีเขา้ร่วมเจรจา และ 

ลงนามในอนุสัญญาตั้งแต่แรก ได้ด าเนินการให้ความยินยอมเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและผูกพนั 
ตามอนุสัญญาท่ีรัฐอ่ืน ๆ ไดท้ าการวินิจฉยัตกลงก่อนแลว้และอนุสัญญานั้นไดมี้ผลใชบ้งัคบัอยูก่่อนแลว้ 
โดยประเทศไทยไดภ้าคยานุวติัเขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2545  
มีผลบังคับใช้กับประเทศไทย ตั้ งแต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์  2547 ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2544 เห็นชอบให้ประเทศไทยให้ภาคยานุวติัสารในอนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมฯ พร้อมทั้งแต่งตั้ งหน่วยงานผูมี้อ  านาจของรัฐ (Designated National Authority: DNA) 
ปฏิบติัการเก่ียวกับสารเคมีในนามของประเทศตามพนัธกรณีของอนุสัญญา อาทิ แจ้งใช้มาตรการ 
ด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้าย การแจ้งท่าทีน าเข้าสารเคมี การตอบรับการแจ้งการส่งออก เป็นต้น 
ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานผูมี้อ านาจของรัฐ 
ด าเนินการดา้นสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์(Pesticides)  

2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานผูมี้อ านาจของรัฐ 
ด าเนินการดา้นสารเคมีอุตสาหกรรม (Industrial chemicals) และ  

3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ เป็น
หน่วยงานผู ้มีอ านาจของรัฐ ด าเนินการด้านสารเคมีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกัน  
ก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์และสารเคมีอุตสาหกรรม และท าหน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานกลางในการ
ด าเนินงานตามพนัธกรณีของอนุสัญญาฯ (Official Contact Point)  

 
 

http://www.pic.int/
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2.2.5.2 กลไกการด าเนินงานภายในประเทศ 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดมั 

เพื่อเป็นกลไกการด าเนินงานอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ภายในประเทศ โดยปัจจุบนัมี กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 13 หน่วยงาน ได้แก่  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมศุลกากร  
กรมองคก์ารระหว่างประเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมการคา้ต่างประเทศ กรมควบคุมโรค 
กรมอนามยั  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาคมธุรกิจเคมี และ
กรมควบคุมมลพิษ ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่าน และกรมควบคุมมลพิษเป็นเลขานุการฯ  

2.2.5.2 แจงจูงใจในการเขา้ร่วมอนุสัญญารอตเตอร์ดมั 
การเขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมประเทศไทยจะไดป้ระโยชน์หลายประการ 

กล่าวคือ (1) สนบัสนุนการปฏิบติังานในการควบคุมสารเคมีอนัตรายตาม พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อปกป้องสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มจากสารเคมีอนัตราย  
(2) ควบคุมการน าเขา้ – ส่งออกสารเคมีอยา่งเขม้งวดและเป็นระบบเพื่อป้องกนัมิใหมี้การลกัลอบทิ้ง
สารเคมีอนัตรายในประเทศ (3) รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  ( 4)หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชข้อ้มูลสารเคมีอนัตรายในการแจง้การส่งออกของภาคีผูส่้งออกในการ (5) มีสิทธิเสนอ
บญัชีรายช่ือสูตรผสมสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตวท่ี์เป็นอนัตรายอย่างร้ายแรง เพื่อก าหนด
ควบคุมการน าเขา้ - ส่งออก ภายใตอ้นุสัญญาฯ และ (6)ไดรั้บความร่วมมือดา้นวิชาการและการเงิน
ในการจดัการสารเคมีอนัตราย 

2.2.5.3 การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุพนัธกรณี 
ท่ีผ่านประเทศไทยมีการด าเนินงานตามพนัธกรณีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัครบขอ้บท

ท่ีส าคญัท่ีประเทศภาคีควรด าเนินการตามขอ้ตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ , 
2564) ดงัน้ี 

1) การแจ้งการใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้ายส าหรับสารเคมี
ตอ้งห้ามหรือท่ีถูกจ ากดัการใชอ้ย่างเขม้งวดภายในประเทศ ต่อส านกัเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในกรณี
ของประเทศไทย หมายถึง แจ้งการใช้ประกาศสารเคมีท่ีก าหนดเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 ตาม
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปี 2564 จ านวน 
56 รายการ  

2) การแจ้งท่าทีการน าเข้า (Import Response) ส าหรับสารเคมีท่ีอยู่ใน
กระบวนการ PIC ให้ส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แล้ว จ านวน 51 รายการ ตามรายช่ือสารเคมี 



23 

ในภาคผนวก III ของอนุสัญญา ซ่ึงมี 1 รายการ อยู่ระหว่างท่ีหน่วงานผูมี้อ านาจของรัฐด าเนินการ
รวบรวมขอ้มูลส่งใหส้ านกัเลขาธิการเพิ่มเติม 

3) การตอบรับการแจ้งการส่งออกสารเคมีตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535 ตามท่ีประเทศภาคีผูส่้งออก แจง้การส่งออกคร้ังแรกในทุกปีปฎิทิน 

4) การแลกเปล่ียนขอ้มูลโดยรายงานขอ้มูลการด าเนินงานตามย่อหนา้ท่ี 2 
ของขอ้บทท่ี 11 พนัธกรณีเก่ียวกบัการส่งออกสารเคมี ซ่ึงอยูใ่นบญัชีรายช่ือสารเคมีในภาคผนวก III  
ขอ้บทท่ี 12 การแจง้การส่งออก และขอ้บทท่ี 14 การแลกเปล่ียนขอ้มูลของอนุสัญญารอตเตอร์ดมั
ประจ าปี ให้ส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจดัท ารายงานสรุปสถานการณ์การ
แจง้การส่งออกสารเคมีประจ าปี เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเวบ็ไซตก์รมควบคุมมลพิษ 

5) การพฒันามาตรการดา้นกฎหมายและมาตรการบริหารควบคุมสารเคมี 
โดยประกาศก าหนดสารเคมีอุตสาหกรรมและสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์ในภาคผนวก III 
ของอนุสัญญาฯ เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 หรือชนิดท่ี 4 ตาม พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 แลว้ 
จ านวน 51 รายการ จากรายช่ือสารเคมี จ านวน 52 รายการ และอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา
ก าหนดสารเคมีเป็นวตัถุอนัตราย 1 รายการ  

6) การจดัอบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการด าเนินงานตามพนัธกรณีของอนุสัญญาฯ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานผูมี้อ  านาจของรัฐ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการน าเข้าสารเคมี และสถาบันการศึกษา  
อยา่งต่อเน่ือง 

7) การจดัท าขอ้มูลเอกสารเผยแพร่ และส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานตามพนัธกรณีของอนุสัญญาฯ เผยแพร่ในประเทศตามช่องทางต่าง ๆ อาทิ (1) คู่มือ
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ (2) Info graphic เก่ียวกับการด าเนินงานอนุสัญญาฯ และ (3) เอกสาร
ประกอบการประชุม อบรม และสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้ง 

8) การให้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค Technical 
assistance needs assessment to implement the Rotterdam Convention ถึงส านกัเลขาธิการอนุสัญญา 
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อแสดงความตอ้งการความช่วยเหลือเพื่อพฒันาประเทศใหส้ามารถด าเนินการบรรลุ
วตัุประสงค์ของอนุสัญญา อาทิ การพฒันาขีดความสามารถบุคคลากรในการประเมินความเส่ียง
สารเคมีต่อสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  

9) เข้าร่วมการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพอนุสัญญา (Enhance the 
effectiveness of the Rotterdam Convention ) กบัองคก์รระหวา่งประเทศ อาทิ เขา้ร่วมการด าเนินการ
และผลกัดนัการจดัท าแนวทางการด าเนินเนินงานปฏิบติัตามอนุสัญญา จนเป็นท่ียอมรับในทั้งใน
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ระดบัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเวทีระดบัโลก ซ่ึงการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัสมยัท่ี 9  
ปี 2562 มีมติรับรองการเพิ่มภาคผนวก VII กลไกการปฏิบติัตามอนุสัญญา โดยการลงประชามติ
ลงคะแนนเสียงขา้งมาก และต่อมาประเทศไทยตอบรับเขา้ร่วมเป็นประเทศผูร่ิ้เร่ิมของภาคีประเทศในกลุ่ม
ภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ในการพฒันาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพอนุสัญญา 

10) จดัสรรงบประมาณบ ารุงค่าภาคีสมาชิกอนุสัญญา ประจ าปี ต่อเน่ือง 
เพื่อรักษาสภาพภาคี และสามารถเสนอผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการภายใตอ้นุสัญญา ส่งผล  
ในการพฒันาศกัยภาพบุคคลากรและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในดา้นการจดัการสารเคมี 

11) เข้าร่วมประชุมเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัม
ตั้งแต่สมยัท่ี 2 – สมยัท่ี 9 (ปี พ.ศ. 2548 – 2562) 



 

บทที ่3 
 

การด าเนินการให้บรรลผุลของพนัธกรณีตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมัของ
ประเทศไทยในประเดน็กฎหมายและกระบวนการพจิารณาขององค์กร 

ที่เกีย่วข้องกบัการควบคุมสาร PFOA 

3.1 สถานการณ์การควบคุมสาร PFOA  
 

จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารการประชุมคณะกรรมการ CRC คร้ังที่ 16 เมื่อเดือน
กนัยายน 2563 เก็บขอ้มูลจากการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ คร้ังท่ี 1/2564 
วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองข้อมูลและความเป็น
อนัตรายของวตัถุอนัตรายชนิดต่าง ๆ ภายใตค้ณะกรรมการวตัถุอนัตราย คร้ังท่ี 1-1/2564 เม่ือวนัท่ี  
9 เมษายน 2564 พบว่า ประเทศไทยได้ด าเนินการควบคุมสาร PFOA ต่อเน่ืองกับการควบคุม 
สารดังกล่าวภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านอนุสัญญาสตอกโฮล์มและรองรับ 
การด าเนินงานในฐานะภาคีสมาชิกอนุสัญญารอตเตอร์ดมัดงัน้ี  

3.1.1 สาระส าคัญของสาร PFOA  
1) คุณสมบติัทางเคมีและกายภาพ สาร PFOA เป็นสารเคมีสังเคราะห์ มีลกัษณะเป็น

ของแข็งขนาดเล็ก มีสีขาวนวล มีกล่ินฉุน โครงสร้างทัว่ไป เป็นโมเลกุลเส้นตรง ประกอบด้วย 
นิวเคลียสของฟลูออรีน และหมู่ –COOH (Carboxyl group) สลายตวัไดเ้ม่ือไดรั้บความร้อนสูงกว่า 
300 องศาเซลเซียส ซ่ึงสาร PFOA เ ป็นสารเคมีในกลุ่ม  Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl 
Substances (PFASs) 

2) การใช้ประโยชน์ สาร PFOA และสารประกอบเกลือตวัอ่ืนๆ ถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลาย และมีอยู่ในผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยใช้เป็นสารกนัน ้ าและจารบี เป็นสารช่วยลดแรงตึงผิว 
(emulsifier) ในการละลายของสาร Fluoromonomers และช่วยในขั้นตอนของการสร้างโพลิเมอร์ 
ท่ี มีน ้ า เ ป็นองค์ประกอบ (Aqueous polymerization) ในผลิตภัณฑ์ของ  Fluoropolymers เ ช่น 
Polytetrafluoroethylene ,Fluoroelastomers รวม ถึ ง ใช้ เ ป็นสาร เค ลื อบให้ผิ ว ล่ื น  ( non-stick)  
บนภาชนะของเคร่ืองครัวเพื่อไม่ให้อาหารติดภาชนะ เป็นสารเคลือบผิวเส้ือผา้ พรม รองเทา้ และ
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เฟอร์นิเจอร์ เพื่อช่วยกนัน ้ าและส่ิงสกปรก เป็นส่วนผสมในปลอกหุ้มสายไฟ ท่อกนัไฟและสารเคมี 
รวมถึงเทปพนัท่อน ้ า ใชเ้คลือบกระดาษเพื่อกนัการเปียกช้ืน ใชเ้ป็นสารท าความสะอาด แวก็ซ์ และ
สารขดัเคลือบพื้น ใชท้ าโฟมดบัเพลิง นอกจากน้ี ยงัใชใ้นอุตสาหกรรมการถ่ายภาพ เช่น ใชเ้คลือบ
ฟิล์ม เคลือบกระดาษ และยงัใช้เป็นสารปรับสภาพผิว เวเฟอร์ในกระบวนการ Photolithography  
ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ และใชช่้วยลดการเกิดละออง-ไอกรดในถงัชุบผิวโลหะดว้ยไฟฟ้า  

3) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สาร PFOA เป็นสารมลพิษท่ีตกค้าง
ยาวนาน ท่ีไม่สะสมในไขมนัเหมือนกบัสารมลพิษทัว่ไป แต่สะสมในส่ิงมีชีวิตโดยยดึติดกบัโปรตีน
ในเลือด และตบั เป็นสาเหตุให้ตบัถูกท าลาย (hepatotoxicity) เกิดเน้ืองอกในตบั เป็นสารก่อมะเร็ง 
(Carcinogenicity) มีความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์  (Reproductive toxicity) มีความเป็นพิษ 
แบบเฉียบพลนัทางการหายใจและทางปาก (Acute Toxicity) มีความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมาย
อย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสัซ ้ าๆ นอกจากน้ี สาร PFOA ยงัสามารถถ่ายทอดสู่ลูกผ่าน 
ทางน ้ านมมารดาได ้ทั้งน้ี สาร PFOA ในมนุษย ์ท าให้เกิดมะเร็งอณัฑะและไต รวมทั้งมีหลกัฐาน 
ท่ีจ ากัดในสัตว์ทดลอง องค์กร IARC (International Agency for Research on Cancer) ได้จัดให้ 
PFOA เป็นสารกลุ่ม 2B (สารก่อมะเร็งในมนุษย)์ 

4) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สาร PFOA มีผลกระทบส่ิงมีชีวิตในน ้ า ไดแ้ก่ ส่งผล
กระทบต่อระบบสืบพนัธุ์ของปลา และจากการศึกษาส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในน ้า ไดแ้ก่ ปลานิลน ้าจืดเพศผู ้
หอยน ้ าเค็ม และแมวน ้ าในทะเลสาบไบคาส แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ ท่ีมีต่อฮอร์โมนเอสโตรเจน 
ความเป็นพิษต่อตบั การอกัเสบ และความไวต่อสารเคมี ส าหรับส่ิงมีชีวิตบนบก ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของตบัความผิดปกติของต่อมไร้ท่อความเป็นพิษต่อระบบการพฒันาการและการเกิด
เน้ืองอก มีผลขา้งเคียงรวมถึงการเปล่ียนแปลงตา้นการเจริญเติบโตทางเพศและการเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์ 
และในพืช สาร PFOA เป็นสาเหตุท าให้เกิดความผิดปกติท่ีสามารถพบเห็นไดแ้ละการเจริญเติบโต
ของรากท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5) ทางเลือกอ่ืนแทนการใช้สาร PFOA คณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารมลพิษ 
ท่ีตกคา้งยาวนาน (Persistent Organic Pollutants Review Committee: POPRC) องค์กรภายใตอ้นุสัญญา
สตอกโฮลม์ฯ ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการใชง้านเฉพาะ ดงัน้ี 

(1) การผลิตพอลิเมอร์ ใช้สารท่ีมีการเช่ือมโยงอีเธอร์ ระหว่าง perfluoroalkyl 
moieties เช่น ADONA 

(2) โฟมดับเพลิง ใช้โปรตีนหรือผงซักฟอก ผลิตภณัฑ์ฟลูออไรด์สายโซ่สั้ น 
เช่น C6-based 
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(3) กระดาษและผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีฟลูออรีน เช่น 
กระดาษความหนาแน่นสูง ผลิตภณัฑฟ์ลูออไรดส์ายโซ่สั้น เช่น C6-based 

(4) ส่ิงทอ (เส้ือผา้) ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่มีฟลูออรีน เช่น พาราฟิน 
 

3.1.2 การควบคุมสาร PFOA ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ปี พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรป ในฐานะภาคีสมาชิกอนุสัญญาสตอกโฮลม์ไดมี้ขอ้เสนอในการ

พิจารณาบรรจุสาร PFOA ไวใ้นภาคผนวก เอ บี หรือ ซี ของอนุสัญญาสตอกโฮลม์ซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนสารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน (Persistent Organic Pollutants Review Committee: 
POPRC) องค์กรภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มในการประชุมคร้ังท่ี 12 ปี พ.ศ. 2559 ได้พิจารณา
ขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มอาทิ การตกคา้งยาวนาน การสะสมในส่ิงมีชีวิต  
การเคล่ือนยา้ยระยะไกลในส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพอนามยัหรือส่ิงแวดลอ้ม และ 
มีมติว่าสาร PFOA เป็นสารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน (Persistent Organic Pollutants: POPs) ซ่ึงไดมี้
การรวบรวมขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม มาตรการควบคุมและทางเลือกการทดแทนการใช้
สาร PFOA จากภาคีต่างๆ รวมถึงขอ้มูลการประเมินความเส่ียงในการบริหารจดัการสารเคมี โดย 
ในการประชุมคณะกรรมการ POPRC คร้ังท่ี 13 ปี พ.ศ. 2560 มีมติรับรองขอ้เสนอในการบรรจุสาร 
PFOA จัดท าเอกสารประเมินความเส่ียงในการบริหารจัดการสาร PFOA และเสนอแนะต่อการ
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มสมยัท่ี 9 และในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์ม 
สมยัท่ี 9 ปี พ.ศ. 2562 มีมติรับรองสาร PFOA เป็นสารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน และมีมติบรรจุไวใ้น
ภาคผนวก เอ (การเลิกใชแ้ละก าจดัให้หมดไป) ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ โดยมีขอ้ยกเวน้พิเศษ
ส าหรับการผลิตและการใชบ้างประเภท (ภาคผนวก ก) มติดงักล่าว มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 
โดยภาคีสมาชิกอนุสัญญาสตอกโฮล์มจะตอ้งด าเนินการตามพนัธกรณีท่ีส าคญั คือ (1) ขอ้บทท่ี 3 
ภาคีสมาชิกจะตอ้งด าเนินมาตรการทางกฎหมายและการบริหารท่ีจ าเป็น เพื่อเลิกการผลิตและการใช้
สาร POPs ตามรายช่ือในภาคผนวก เอ ตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดและบทบญัญติัต่าง ๆ (2) ขอ้บทท่ี 4 
พิจารณาตดัสินใจในประเด็นการ ขอขึ้นทะเบียนยกเวน้พิเศษส าหรับสาร PFOA และด าเนินการ 
ตามพนัธกรณีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การควบคุมการน าเขา้/ส่งออกสาร PFOA เฉพาะท่ีไดรั้บอนุญาต
ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มการติดตามตรวจสอบปริมาณสาร PFOA และการรายงานผลการ
ด าเนินงานระดบัชาติ เป็นตน้ 

ในปี 2560 ประเทศแคนนาดา และราชอาณาจกัรนอร์เวย ์ซ่ึงเป็นภาคีอนุสัญญา
รอตเตอร์ดมัไดแ้จง้การใชม้าตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยเพื่อจ ากดัการใชอ้ยา่งเขม้งวดของสาร 
perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds (CAS Nos. 335-67-1, 3825-26-1, 
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335-95-5, 2395-00-8, 335-93-3, 335-66-0, 376-27-2, 3108-24-5) ของประเทศตนเอง ไปยงัส านกัเลขาธิการ
อนุสัญญารอตเตอร์ดมั โดยคณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารเคมี (Chemical Review Committee: 
CRC) องค์กรภายใตอ้นุสัญญารอตเตอร์ดัมได้ประชุมในระหว่างปี 2561 – 2563 จ านวน 3 คร้ัง คือ  
คร้ังท่ี 14 คร้ังท่ี 15 และ คร้ังท่ี 16 เพื่อพิจารณาการแจ้งใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้าย 
ของภาคีสมาชิก (ยุโรป: ราชอานาจกัรนอร์เวย ์และประเทศแคนนาดา) ซ่ึงเป็นตามหลกัเกณฑ์  
ของอนุสัญญารอตเตอร์ดมัจึงมีมติเสนอแนะให้การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัสมยัท่ี 10 
พิจารณาบรรจุสาร PFOA ไว้ในภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ประเภทสารเคมี
อุตสาหกรรม ซ่ึงในเวทีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัสมยัท่ี 10 จะเปิดให้ภาคีเขา้ร่วม
การเจรจาแสดงท่าทีของประเทศในการบรรจุสาร PFOA ซ่ึงหากท่ีประชุมฯ มีฉันทามติรับรอง 
การบรรจุ สาร PFOA ไวใ้นภาคผนวก III ของอนุสัญญา แลว้ ภาคีสมาชิกอนุสัญญารอตเตอร์ดัม
จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในล าดับแรก คือ ข้อบทท่ี 10 การแจ้งท่าทีการน าเข้าสารเคมี 
ตามมาตรการด้านกฎหมายและมาตรการด้านการบริหารของแต่ละภาคี ไปยงัส านักเลขาธิการ
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมและน าขอ้มูลเก่ียวกับสารเคมีมาพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้  
และประกอบการพิจารณาควบคุมสารเคมีอันตรายในประเทศให้เกิดความปลอดภัย ก าหนด 
พิกัดศุลกากรเฉพาะของสารเคมี เพื่อการก ากับดูแลในขั้นตอนการน าเข้า ส่งออก รวมทั้ ง  
มีการถ่ายทอดขอ้มูลด้านความเป็นอนัตราย สารทดแทน แก่ประชาชน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ในการส่งเสริมความร่วมมือและความรับผิดชอบในการปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 
และส่ิงแวดลอ้มจากอนัตรายของสารเคมี และส่งเสริมการใชส้ารเคมีอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

ซ่ึงท่ีผ่านมามีประเทศท่ีด าเนินการควบคุมการใช้สาร PFOA อาทิ แคนาดา  
ห้ามการผลิต การใช้ การขาย การเสนอขายหรือการน าเข้า สารและผลิตภณัฑ์ท่ีมีสาร PFOA เป็น
องคป์ระกอบ สหภาพยโุรป หา้มการผลิต ใช ้หรือวางขายในตลาด ไดแ้ก่ (1) สาร, องคป์ระกอบอ่ืนๆ ของ
สาร PFOA และ (2) ส่ิงของหรือบางส่วนประกอบ ซ่ึงมีสารPFOA เป็นองคป์ระกอบ และ นอร์เวย ์
ห้ามผลิต น าเขา้ ส่งออกและท าให้พร้อมใชง้านในตลาด ไดแ้ก่ (1) ส่ิงทอ พรม และสินคา้อุปโภค
บริโภคอ่ืน ๆ ท่ีใช้สารเคลือบท่ีมีสารPFOAเป็นองค์ประกอบ และ (2) สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมี 
สารPFOA เป็นองคป์ระกอบ ซ่ึงป็นการด าเนินงานตามขอ้ตกลงอนุสัญญาสตอกโฮลม์ 

3.1.3 สถานการณ์การควบคุมสาร PFOA ของประเทศไทย 
จากการท่ีประเทศไทยไดร่้วมลงนามในอนุสัญญาสตอกโฮลม์เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2545 

และให้สัตยาบนัเป็นภาคี เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 ซ่ึงอนุสัญญาสตอกโฮล์มมีผลบงัคบัใช้กบั
ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2548 เพื่อคุม้ครองสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศไทยจากสาร POPs และตอ้งการด าเนินมาตรการทางกฎหมายและการบริหารท่ีจ าเป็น
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เพื่อลดและ/หรือเลิกการผลิต การใช้ และการปลดปล่อย รวมทั้งพยายามก าจดัสาร PFOA ให้หมดไป 
ตามเง่ือนไขข้อก าหนดและบทบัญญติัต่าง ๆ ตามพนัธกรณีขอ้บทท่ี 3 และพิจารณาด าเนินการ 
ในประเด็นการขอขอ้ยกเวน้พิเศา ตามขอ้บทท่ี 4 ซ่ึงคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 
รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน สมยัท่ี 9 
และเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอ กล่าวคือ มอบหมายให้
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
วตัถุอนัตราย พิจารณาด าเนินการควบคุมสาร PFOA ภายใตพ้ระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีในขอ้บทท่ี 3 ของอนุสัญญาสตอกโฮลม์ฯ  

รวมทั้ง ตามท่ีคณะกรรมการ CRC เสนอแนะให้การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมั
สมยัท่ี 10 พิจารณาบรรจุสาร PFOA ในอนุสัญญา และประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกอนุสัญญา
รอตเตอร์ดมัจะตอ้งเตรียมการเพื่อด าเนินการตามพนัธกรณีขอ้บทท่ี 10 แจง้ท่าทีการน าเขา้สารเคมี
ตามมาตรการดา้นกฎหมายและมาตรการดา้นการบริหารภายในประเทศ และน าขอ้มูลเก่ียวกบัสาร 
PFOA มาพิจารณาทบทวนความจ าเป็น ในการใช้ และประกอบการพิจารณาควบคุมสารเคมี
อนัตรายในประเทศให้เกิดความปลอดภยั และเตรียมท่าทีของประเทศเพื่อเขา้ร่วมการเจรจาในการ
ประชุมรัฐภาคอีนุสัญญารอตเตอร์ดมัสมยัท่ี 10 ในปี 2565 

จากขอ้มูลการส ารวจสถานการณ์การน าเขา้ ส่งออก ผลิต จ าหน่าย และการใช้สาร PFOA 
ของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2561 ซ่ึงส ารวจในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง อาทิ อุตสาหกรรม
ประเภทเคมี การพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทยแ์ละสุขภาพ ปิโตรเคมี พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ 
ยา ยานยนต ์เยือ่และกระดาษ ส่ิงทอ จ านวน 1,240 แห่ง พบวา่ มีใหข้อ้มูลการใชส้าร PFOA จ านวน 
4 ราย ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบท่ีน ามาใชใ้นงานชุบผิวรางไวร์เวย ์(Wire Way) หรือ รางเดินสายไฟ ใชเ้ป็น
ส่วนผสมของโฟมดบัเพลิงในคลงัน ้ามนั ใชเ้ป็นส่วนผสมในสี, สีเคลือบเงา และสารเคลือบอ่ืนๆ ใน
การเคลือบภาพถ่าย และใชเ้ป็นสารละลายมาตรฐานในห้องปฏิบติัการเล็กนอ้ย และจากฐานขอ้มูล
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ระบบหารือเคมีภณัฑ ์และ ระบบการแจง้ผลิต/น าเขา้ วตัถุอนัตราย
ตามบญัชี 5.6) ปี 2564 พบว่า มีผูป้ระกอบการ 10 ราย แจง้ขอ้มูลสาร 3 รายการ คือ CAS No. 335-67-1 
ใช้ในทางอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ CAS No. 3825-26-1 ใช้ในทางอุตสาหกรรมสีและ 
การผลิตเคมีภณัฑ ์และ CAS No. 335-95-5 ใชใ้นทางอุตสาหกรรมชุบโลหะ และประเทศไทยยงัไม่ได้
ควบคุมสาร PFOA เป็นวตัถุอนัตรายชนิดใดชนิดหน่ึงตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

นอกจากน้ี ขอ้มูลการส ารวจสถานการณ์น าเขา้ ส่งออก ผลิต จ าหน่าย และการใชส้าร PFOA 
ปี 2561 ยังได้สอบถามความคิดเห็นในควบคุมสาร PFOA ตามพระราชบัญญัติว ัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535 พบวา่  
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1) การจ ากดัการใช ้(ควบคุมเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3) กลุ่มอุตสาหกรรม 109 แห่ง 
เห็นดว้ยหากมีการจ ากดัการใช้สาร PFOA  และ/หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสาร PFOA เป็นส่วนประกอบ 
คิดเป็นร้อยละ 69.87 พร้อมให้ขอ้คิดเห็นว่า เน่ืองจากสาร PFOA มีความเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม ท าให้เกิดการสะสมภายในร่างกายและส่ิงแวดลอ้มท่ีตกคา้งยาวนาน ควรเปล่ียนไปใช้
สารทดแทนท่ีก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่าหรือเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และควรจะมีการจ ากัด 
เพื่อลดปริมาณการใช ้และกลุ่มอุตสาหกรรม 16 แห่ง ไม่เห็นดว้ยหากมีการจ ากดัการใชส้าร PFOA  
คิดเป็นร้อยละ 10.26 โดยไม่ออกความคิดเห็น 

2) การยกเลิกการใช ้(ควบคุมเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4) กลุ่มอุตสาหกรรม 108 แห่ง 
เห็นดว้ยกบัการยกเลิกการใช้สาร PFOA โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ผลกระทบของสาร PFOA 
ท าให้เ กิดเน้ืองอกในสัตว์เ ล้ียงลูกด้วยนมและอาจส่งผลต่อการเป็นมะเร็งในมนุษย์ และ 
กลุ่มอุตสาหกรรมอีก 16 แห่ง ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้สาร PFOA โดยให้ความเห็นว่า  
กลุ่มอุตสาหกรรมบางแห่งยงัมีความจ าเป็นตอ้งใช้สารเคมีดงักล่าว หากมีการยกเลิกการใช้ควรจะ
การลดปริมาณหรือควบคุมปริมาณการใช้และมีการควบคุมปริมาณการน าเข้า การผลิต ทั้งน้ี  
กลุ่มอุตสาหกรรมอีก 32 แห่ง ไม่ได้ให้ขอ้คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในหัวข้อการจ ากัด/
ยกเลิกการใชส้าร PFOA และ/หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสาร PFOA เป็นส่วนประกอบ  

รวมทั้ง ไดส้อบถามการรับรู้ความเป็นอนัตรายของสาร PFOA โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 77 แห่ง 
แจ้งว่าทราบถึงความเป็นอันตรายต่อมนุษย ์หรือส่ิงแวดล้อมของสาร PFOA และผลิตภณัฑ์ท่ีมี 
สาร PFOA เป็นส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละ 49.36 และมีกลุ่มอุตสาหกรรม 62 แห่ง แจ้งว่า   
ไม่ทราบถึงความเป็นอนัตรายฯ ดงักล่าว ทั้งน้ี กลุ่มอุตสาหกรรมอีก 17 แห่ง ไม่ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็น 
หรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในหัวขอ้ความเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์หรือส่ิงแวดลอ้มของสาร PFOA 
และผลิตภณัฑ์ท่ีมีสาร PFOA เป็นส่วนประกอบ นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการไดมี้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
จากกลุ่มอุตสาหกรรม เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐควรจัดให้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ 
สาร PFOA รวมถึงสารเคมีอนัตรายอ่ืนๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัการและควบคุมสารเคมีท่ีถูกตอ้งมากขึ้น 

ในปี 2564 กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะศูนย์ประสานงานอนุสัญญารอตเตอร์ดัมและ 
มีหน้าท่ีในการให้ขอ้เสนอแนะในการจดัการมลพิษของประเทศ ได้จดัท าขอ้มูลสถานการณ์สาร 
PFOA เสนอคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดมั ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือเดือนมีนาคม 2564 
ซ่ึงคณะอนุกรรมการดังกล่าว ร่วมให้ข้อมูลและความเห็น และพิจารณาเห็นชอบให้เสนอ 
ขอ้มูลดังกล่าวสนับสนุนการพิจารณาควบคุมสาร PFOA เป็นวตัถุอนัตราย ตามพระราชบญัญัติ 
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2553 โดยในเดือนเมษายน 2564 คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองขอ้มูลและ
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ความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตรายชนิดต่าง ๆ ภายใตค้ณะกรรมการวตัถุอนัตราย ไดพ้ิจารณาขอ้มูล
และความจ าเป็นในการควบคุมสาร PFOA อาทิ ขอ้มูลความเป็นอนัตราย สารทดแทน การใชใ้นงาน
ในประเทศ มติขอ้ตกลงระหว่างประเทศหรืออนุสัญญา และนโยบายหรือยุทธศาตร์ในการจดัการ
สารเคมีอนัตราย และมีมติเห็นดว้ยกบัการควบคุมสาร PFOA ของ CAS Number 8 รายการ ไดแ้ก่ 
335-67-1, 3825-26-1, 335-95-5, 2395-00-8, 335-93-3, 335-66-0, 376-27-2 และ 3108-24-5 เป็น
วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย มีเง่ือนไขอนุญาต 
ได้เฉพาะตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดในข้อยกเวน้พิเศษของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ เท่านั้น และ
ควบคุมเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 นอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในขอ้ยกเวน้พิเศษดงักล่าว 
และให้มีการถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ รับฟังความเห็นจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และน า ความเห็น 
มาใช้ประกอบการด าเนินงานในขั้นตอนการจัดท าเป็นกฎหมายต่อไป รวมทั้ ง ให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจดัท าขอ้มูลการใชส้าร PFOA ท่ีใชใ้นทางการแพทย ์เพื่อเสนอควบคุม
เป็นวตัถุอนัตรายให้ครอบคลุมการใชส้าร PFOA ซ่ึงปัจจุบนัหน่วยงานต่าง ๆ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ในขั้นตอนของการด าเนินการเพื่อจดัท าเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมสาร PFOA  
 

3.2 การด าเนินการให้บรรลุผลของพนัธกรณีตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในประเด็นกฎหมายการควบคุมสาร PFOA 

 
จากการศึกษาสถานการณ์การควบคุมสาร PFOA ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ  

การด าเนินการควบคุมสาร PFOA ประเทศไทย สรุปไดว้า่ ประเทศไทยสามารถด าเนินการให้บรรลุ
พนัธกรณีตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ ตามขอ้บทท่ี 10 แจง้ท่าทีน าเขา้ตามมาตรการดา้นกฎหมาย
และการบริหารของประเทศ โดยกระบวนการตดัสินใจ ท่ีมีผูส่้วนไดส่้วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ อาทิ และเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ภายใต้
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองขอ้มูลและความเป็นอนัตราย
ของวตัถุอนัตรายชนิดต่าง ๆ ภายใตค้ณะกรรมการวตัถุอนัตราย และคณะกรรมการวตัถุอนัตราย 
คณะอนุกรรมการ ตามกลไกการพิจารณาควบคุมและก ากบัดูแลสารเคมี PFOA ตามพระราชบญัญติั
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงจะกล่าวในบทท่ี 4 ซ่ึงประเทศไทยจะมีทิศทางการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุพนัธกรณีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัในการควบคุมสาร PFOA ไดแ้ก่ 

1) เตรียมการเข้าร่วมประชุมและจัดท าท่าทีของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญารอตเตอร์ดมั สมยัท่ี 10 ปี 2565  
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2) แจ้งท่าทีการน าเข้า (ยินยอมให้น าเข้า ไม่ยินยอมให้น า เข้า หรือยินยอมให้น าเข้า 
แต่ตอ้งท าตามเง่ือนไข) ส าหรับสาร PFOA โดยตดัสินใจบนพื้นฐานของมาตรการดา้นกฎหมายและ
การบริหารจดัการ หรือ แจง้ท่าทีชัว่คราว (การตดัสินใจชัว่คราว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา) ต่อ 
ส านกัเลขาธิการอนุสัญญา ตามพนัธกรณีขอ้บทท่ี 10 

3) ควบคุมสาร PFOA ให้เป็นวตัถุอนัตรายตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
ตามความจ าเป็นของประเทศจากก าหนดเป็นชนิดท่ี 3 จนเม่ือประเทศไทยมีความพร้อมในการใช้
สารอ่ืนทดแทน ก็ด าเนินการห้ามใชส้ารดงักล่าวต่อไป และเม่ือมีการห้ามการใชส้ารดงักล่าว หรือ
ก าหนดเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 ประเทศไทยจะตอ้งแจง้การใชม้าตการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย 
ตามขอ้บทท่ี 5 เพื่อแจ้งการตดัสินใจของประเทศให้ภาคีรับทราบ เพื่อลดการลกัลอบคา้สารเคมี  
ท่ีผิดกฎหมายต่อไป 

4) การก าหนดพิกดัศุลกากรเฉพาะของสาร PFOA เพื่อการควบคุมการน าเขา้ส่งออก และมี
ขอ้มูลส าหรับการด าเนินการจดัการภายในประเทศไทยท่ีเหมาะสม อาทิ ประเมินความมีประสิทธิผล
ของการด าเนินงานตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมการพิจารณาตดัสินใจในการขอยกเวน้พิเศษภายใต้
อนุสัญญาสตอกโฮลม์  

5) ส่งเสริมการถ่ายทอดนวตักรรม หรือเทคโนโลยี การใช้สารทดแทนแก่ผูป้ระกอบการ
เพื่อพฒันากระบวนการผลิต การใชส้าร PFOA ใหป้ลอดภยั และลดการใช ้และเลิกใชใ้นท่ีสุด 

6) เสริมสร้างศกัยภาพเจา้หน้าท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพนัธกรณีอนุสัญญารอตเตอร์ดมั โดยการควบคุมการน าเขา้ -ส่งออก
ของสาร PFOAในการคา้ระหวา่งประเทศ 
 
 



 

บทที ่4 
 

ความสอดคล้องของกฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพจิารณาขององค์กร 
ที่เกีย่วข้องกบัหลกัการและแนวคดิตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัม  

ในประเด็นการควบคุมสาร PFOA 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสอดคลอ้งของกฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพิจารณาขององคก์ร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและแนวคิดตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมั ในประเด็นการควบคุมสาร PFOA
โดยศึกษากฎหมายหลกัท่ีส าคญัในการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตรายดงักล่าว กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535  และวิเคราะห์ 
ความสอดคลอ้งของกับหลกัการและแนวคิดตามอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะในประเด็นการควบคุม 
สาร PFOA  ดงัน้ี 

 

4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พ.ศ. 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและ  

เป็นกฎหมายแม่บทท่ีบญัญติัรองรับไวซ่ึ้งสิทธิและหนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย ตลอดทั้งบทบาทและ
หนา้ท่ีรัฐบาลในการบริหารประเทศ 

อน่ึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ไดบ้ญัญติัรองรับให้สามารถจดัให้มี
กฎหมายเพียงเท่าท่ีจ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ท่ีหมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคลอ้ง
กบัสภาพการณ์หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพได ้

ทั้งน้ี ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบั รัฐพึงจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบดา้นและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ 
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน (อรพรรณ แซ่เอ้ียว, 2559, หนา้ 201-203) 

ตามมาตรา 77 เม่ือกฎหมายมีผลใช้บงัคบัแลว้ รัฐพึงจดัให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบดว้ย เพื่อพฒันา
กฎหมายทุกฉบบัใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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4.2 พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
 ประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญัต่อการจดัการดา้นสารเคมีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากกว่า  
60 ปี เร่ิมตั้งแต่การตรากฎหมายวตัถุมีพิษ พ.ศ. 2510 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2516 ต่อมาไดมี้การ
ปรับปรุงทั้งในเชิงหลกัคิดและสาระส าคญัของกฎหมาย ด้วยเห็นว่าการก ากับดูแลสารเคมีนั้นมี
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ฎหมายหลายฉบบั ดงันั้นเพื่อลดความซ ้ าซ้อน
ของกฎหมายและการปฏิบติังาน จึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัวตัถุอนัตรายขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ท่ี
ก าหนดใหห้น่วยงานจากหลายกระทรวงเขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีในการควบคุมจดัการสารเคมีร่วมกนั
ภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกันซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกต่างจากพระราชบัญญัติอ่ืนด้านสาธารณสุข 
ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั โดยส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงหน่ึงเท่านั้นท่ีอ านาจ
และบทบาทหนา้ท่ีตามท่ีพระราชบญัญติัก าหนดไว ้(เพญ็ศรี วจัฉละญาณ และคณะ, 2558, หนา้ 1) 
ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงพระราบญัญติัวตัถุอนัตรายเพิ่มเติมอีก 3 คร้ัง คือ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2551 
และ พ.ศ. 2562 มีสาระส าคญัดงัน้ี 
 

4.2.1 ความหมายค าว่า วัตถุอนัตราย 
วตัถุอนัตราย (Hazardous Substances) ตามมาตรา 4 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

หมายถึง วตัถุดงัต่อไปน้ี (1) วตัถุระเบิดได ้(2) วตัถุไวไฟ (3) วตัถุออกซิไดซ์และวตัถุเปอร์ออกไซด์ 
(4) วตัถุมีพิษ (5) วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค (6) วตัถุกมัมนัตรังสี (7) วตัถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ทางพนัธุกรรม (8) วตัถุกดักร่อน (9) วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคือง (10) วตัถุอยา่งอ่ืน ไม่วา่จะเป็น
เคมีภณัฑห์รือส่ิงอ่ืนใด ท่ีอาจท าให้เกิดอนัตราย แก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพย ์หรือส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสาร 
PFOA เป็นสารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน มีความเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม ตาม 
นยัของขอบเขตค านิยามภายใตพ้ระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

4.2.2 หลกัการก ากบัดูแล ควบคุมสารเคมี วัตถุอนัตราย 
พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อควบคุมการน าเข้า 

ส่งออก การผลิต การจ าหน่าย การครอบครอง การขนส่ง และการใชส้ารอนัตราย เพื่อให้สามารถ
ควบคุมไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ไม่ให้มีผลกระทบและเป็นอนัตรายต่อมนุษยส์ัตว ์พืช สมบติั
หรือส่ิงแวดลอ้ม และจดัตั้งศูนยข์อ้มูลวตัถุอนัตราย เพื่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  
ในดา้นขอ้มูลวตัถุอนัตรายและสร้างเกณฑแ์ละวิธีการจดทะเบียนวตัถุอนัตราย ซ่ึงหลกัการ แนวคิด
ในการก ากบัดูแลและควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตราย ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
ดงัน้ี 
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4.2.2.1 วัตถุอันตรายท่ีถูกก าหนดในบัญชีรายช่ือจะต้องถูกก ากับดูแล ตั้ งแต่ 
การน าเขา้ ผลิต จดัเก็บ ขนส่งการใช้ไปจนถึงการก าจดัโดยก าหนดรายช่ือสารเคมีท่ีจ าแนกเป็น 
วตัถุอนัตรายไวใ้นบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตรายตามประกาศกระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบ 6 บญัชี มี 6 หน่วยงานหลกัก ากบัดูแล คือ 

1) บัญชีท่ี  1 กรมวิชาการเกษตร วัตถุอันตรายส าหรับการน าไปใช้ 
ทางการเกษตร ยกเวน้น าไปใชท้างการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  

2) บญัชีท่ี 2 กรมประมง วตัถุอนัตรายส าหรับการน าไปใช้ทางการประมง
และการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

3) บญัชีท่ี 3 กรมปศุสัตว ์วตัถุอนัตรายส าหรับการน าไปใชเ้ก่ียวกบัปศุสัตว ์ 
4) บญัชีท่ี 4  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา วตัถุอนัตรายส าหรับ

น าไปใชใ้นบา้นเรือนหรือทางสาธารณสุข  
5) บญัชีท่ี 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม วตัถุอนัตรายส าหรับการน าไปใช้

ทางอุตสาหกรรม   
6) บญัชีท่ี 6 กรมธุรกิจพลงังาน วตัถุอนัตรายส าหรับการน าไปใชเ้ก่ียวกบั

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

4.2.2.2 คณะกรรมการวตัถุอนัตรายเป็นผูก้  ากับดูแลก าหนดรายช่ือและจ าแนกชนิด
วตัถุอนัตราย โดยพิจารณาควบคุมสารหรือวตัถุใด ๆ เป็นวตัถุอนัตรายอยูบ่นพื้นฐาน ดงัน้ี  

1) ความเป็นอันตราย (Hazard) เช่น เป็นสารระเบิดได้ เป็นสารไวไฟ 
 ความเป็นพิษ ทั้งพิษเฉียบพลนัและพิษเร้ือรัง รวมถึงการก่อมะเร็ง การก่อกลายพนัธุ์ 

2) การควบคุมสารตามพันธกรณีของพิธีสารและอนุสัญญาต่างๆ เช่น 
อนุสัญญารอตเตอร์ดมั อนุสัญญาสตอกโฮลม์ 

3)  ความจ าเป็นในการน าไปใช้ทางอุตสาหกรรม  เช่น วัตถุอันตราย 
บางรายการมีความอนัตรายหรือมีความเป็นพิษสูง สมควรประกาศให้เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 
 แต่เน่ืองจากยงัจ าเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอยู่ จึงปรับปรุงการควบคุมและ
ก ากบัดูแลใหเ้ป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 

4) ข้อกฎหมายหรือ พ.ร.บ. อ่ืนๆ ท่ียงัมิได้มีการควบคุมหรือยงัควบคุม  
ไม่ทัว่ถึง สามารถขอใช ้พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย ออกประกาศควบคุมเป็นวตัถุอนัตรายได ้

ซ่ึงการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตราย มีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อให้ทราบข้อมูลเก่ียวกับ 
วตัถุอนัตราย และ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้น
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จากวตัถุอนัตรายนั้นๆ โดยมีการก าหนดขั้นตอนให้ผูป้ระกอบการท่ีผูผ้ลิต น าเขา้ ส่งออก หรือ 
มีไวใ้นครอบครอง ด าเนินการตามชนิดของวตัถุอนัตราย 

4.2.2.3 คณะกรรมการวตัถุอนัตรายเป็นผูก้  ากบัดูแลก าหนดรายช่ือและจ าแนกชนิด
วตัถุอนัตราย โดยแบ่งระดบัการควบคุมตามชนิดของวตัถุอนัตราย และหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งน้ี
ส่วนราชการจะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติั อาทิ ฉลาก สถานท่ีผลิต การจดัเก็บ การขนส่ง 
บุคลากรเฉพาะ หรือการรายงาน เป็นต้น ซ่ึงมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติก าหนดให้จัดแบ่ง 
วตัถุอนัตรายตามความจ าเป็นแก่การควบคุมเป็น 4 ชนิด ประกอบทั้งมาตรา 21, 22, 23 และ 36  
มีขอ้ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุอนัตรายแต่ละชนิดตอ้งด าาเนินการ สรุปไดด้งัน้ี 

1) วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ได้แก่  ว ัตถุอันตรายท่ีการผลิต การน าเข้า  
การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครองตอ้งแจง้ให้ทราบและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ส่วนราชการก าหนด 

2) วตัถุอันตรายชนิดท่ี 2 ได้แก่ วตัถุอันตรายท่ีการผลิต การน าเข้า การ
ส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครอง ตอ้งขอรับใบส าคญัการขึ้นทะเบียนวตัถุอนัตรายและแจ้งต่อ
ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบทราบล่วงหนา้รวมทั้งตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส่วนราชการ
ก าหนดจึงจะแระกอบการได ้

3) วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ได้แก่  ว ัตถุอันตรายท่ีการผลิต การน า เข้า  
การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครองต้องขอรับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตราย และ 
ตอ้งขออนุญาต พร้อมทั้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดก่อนประกอบการ 

4) วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ได้แก่  วัตถุอันตรายท่ีห้ามมิให้มีการผลิต  
การน าเขา้ การส่งออก การน าผา่น หรือการมีไวใ้นครอบครอง 

จากขอ้ก าหนดขา้งตน้ ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีหรือวตัถุอนัตรายจะตอ้ง
ตรวจสอบการเป็นวตัถุอันตรายว่าเขา้ข่ายชนิดใดและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ราชการใด ทั้งน้ี มาตรา 20 ของพระราชบญัญติัก าหนดให้รัฐมนตรีผูรั้บผิดชอบโดยความเห็นของ
คณะกรรมการวตัถุอนัตรายมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของ
ประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การผลิต การน าเขา้ การส่งออก การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา 
การก าจดั การท าลาย ฉลาก การให้แจง้ขอ้เท็จจริง หรือการอ่ืนใดเก่ียวกบัวตัถุอนัตรายเพื่อควบคุม 
ป้องกัน บรรเทา หรือการอ่ืนใดเก่ียวกับวตัถุอันตราย รวมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้  
การประกนัความเสียหาย ก าหนดใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ ก าหนดเกณฑค์่าคลาดเคล่ือน
จากปริมาณท่ีก าหนดไวข้องสารส าคญัในวตัถุอนัตราย 
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สารก าจดัศตัรูพืช อาวุธหรือสารเคมีท่ีใชใ้นการสงคราม ของเสียเคมีวตัถุ เคร่ืองใช้
ไฟฟ้าฯ ท่ีใชแ้ลว้ รวมถึงก๊าซปิโตรเล่ียมเหลวอยูภ่ายใตก้ฎหมายน้ี 

 
4.2.3 การพิจารณาควบคุมสารเคมี วัตถุอันตราย ภายใต้ พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย 

พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 ก าหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยความเห็นของคณะกรรมการวตัถุอันตรายมีอ านาจออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย ซ่ึงคณะกรรมการวตัถุอนัตราย มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลการ
ก าหนดว่าสารเคมีชนิดใดท่ีจ าเป็นแก่การควบคุมเป็นวตัถุอันตราย ผ่านกระบวนการตัดสินใจ 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ตวัแทนภาคราชการ และตวัแทนองคก์รภาคประชาชนเป็นผูพ้ิจารณา
จดัชนิดวตัถุอนัตราย ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1)  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม เสนอขอ้มูลสารเคมีเพื่อจดัชนิดของสาร PFOA ของวตัถุอนัตราย 

2)  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลและความเป็นอันตรายของ 
วตัถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงานภาคีรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
พิจารณาขอ้มูลตามหลกัการเดียวกบัคณะกรรมการวตัุอนัตรายขา้งตน้ และขอ้มูลทางดา้นวิชาการ 
และดา้นเทคนิคต่าง ๆ เห็นชอบใหก้ าหนดชนิดในการควบคุมสาร PFOA 

3)  ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท าร่างกฎหมาย โดยมีการถ่ายทอดความรู้  
รับฟังความเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จดัท าความเห็น และยกร่างประกาศกระทรวง เร่ือง บญัชี  
วัตุอันตราย เสนอ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย  

4)  คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พิจารณาร่างประกาศตามหลกัการจดัท ากฎหมาย เสนอ  

5)  คณะกรรมการวตัถอันตราย พิจารณาความเห็นจากคณะอนุกรรมการ และ  
ร่างประกาศกระทรวง ตามหลกัการขา้งตน้ 

6)  รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการลงนามในประกาศกระทรวง และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบงัคบัใชต้่อไป 

ในการพิจารณาการขึ้นบัญชีวตัถุอันตรายของประเทศไทย พบว่า เป็นการใช้หลักการ
ก าหนดบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย ตามระดบัความจ าเป็นแก่การควบคุมตามความเป็นอนัตราย ตาม
พนัธกรณีหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศ ความจ าเป็นในการใช้ ตามสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและ
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สังคมของประเทศ หรือขอ้มูลทางด้านวิชาการ และด้านเทคนิค จะเห็นได้ว่า สารเคมีบางชนิด 
อาจไม่เขา้ข่ายวตัถุอนัตรายก็ไดจ้ านวนรายช่ือท่ีมีอยู่เป็นจ านวนหลกัพนัซ่ึงส่งผลใหมี้ขอ้มูลสารเคมี
จ ากัดเฉพาะส่วนท่ีเป็นวตัถุอันตรายเท่านั้ น เน่ืองจากสารเคมีท่ีไม่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย 
ก็ไม่จ าเป็นต้องแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยราชการ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การให้แจ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการผลิต หรือการน าเขา้ ซ่ึงวตัถุอนัตรายตาม  
บญัชี 5.6 ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดก้ าหนดเพิ่มบญัชีย่อย บญัชีท่ี 5.6  
กลุ่มสารควบคุมตามคุณสมบติั ภายใตก้ารรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ก ากบั
ดูแล สารเด่ียวและสารผสมท่ีมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใดใน 10 ประการตามความหมายของ  
วตัถุอนัตรายขา้งตน้ โดยก าหนดให้ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ซ่ึงวตัถุอนัตรายกลุ่มดงักล่าวท่ีมีการผลิตหรือ
น าเข้าปริมาณมากกว่า 1,000 กิโลกรัม/ปี ต้องก าเนินการแจ้งข้อเท็จจริงให้กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมคร้ังเดียวต่อปี ตามแบบ วอ./อก.20 ดังนั้น เห็นได้ว่า จากประกาศดังกล่าว ท าให้
สามารถรวบรวมขอ้มูลสารเคมีท่ีมีการใชใ้นประเทศไดม้ากยิง่ขึ้น ส่งผลให้มีท าเนียบขอ้มูลสารเคมี
ท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการพฒันาแนวทางการจดัการสารเคมีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

4.3 สรุปการเปรียบเทียบของกฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพิจารณาขององค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการและแนวคิดตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ในประเด็นการ
ควบคุมสาร PFOA 

จากการศึกษาสรุปไดว้า่ กฎหมายควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตรายของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในการควบคุมสาร PFOA กล่าวคือ พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีการด าเนินการ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ แนะคิดในการควบคุมสาร PFOA ภายใตอ้นุสัญญารอตเตอร์ดมัตามหลกัการ
เฝ้าระวงัไวก่้อน หลักการการมีส่วนร่วม และแนวคิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน จากกระบวนการ
พิจารณาควบคุมสาร PFOA โดยพิจารณาตามขอ้มูลความเป็นอนัตราย พนัธกรณีระหว่างประเทศ  
มีการรับฟังความเห็นจากประชาชน เพื่อพิจารณาตามความจ าเป็นในการใชส้าร PFOA ตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีกฎหมายล าดบัรองท่ีออกระเบียบปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบการ
เก่ียวกบัการขนส่ง การติดฉลาก การเก็บรักษาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
เป็นกลไกการก ากับดูแลควบคุมการน าเข้าและการใช้สาร ซ่ึงต้องได้รับความร่วมมือและ 
การด าเนินการอยา่งมีความรับผิดชอบของผูป้ระกอบเพื่อการป้องกนัความเป็นอนัตรายจากสารเคมี 

พระราชบัญญัติว ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ก าหนดบทบาท หน้าท่ี และอ านาจของ
คณะกรรมการวตัถุอันตราย และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีองค์ประกอบของ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยกระบวนการตัดสินใจร่วมกันในการด าเนินการก าหนด
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รายช่ือสารเคมีท่ีตอ้งควบคุมและก าหนดกฎระเบียบส าหรับภาครัฐและผูป้ระกอบในการปฏิบติั  
ซ่ึงท่ีผ่านมาการพิจารณาควบคุมสาร PFOA ในเบ้ืองตน้ของคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรอง
ขอ้มูลและความจ าเป็นของวตัถุอันตรายชนิดต่าง ๆ มีมติเห็นด้วยในการควบคุมแบบฉันทามติ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการลงมติของอนุสัญญารอตเตอร์ดมัทั้งน้ี หากในกระบวนการจดัท ากฎหมาย 
มีความเห็นแตกต่างกัน ท่ีผ่านมาประเทศไทยใช้แบบลงมติเสียงขา้งมาก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของ
จ านวนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ สรุปดงัรายเอียดตามตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบของความสอดคลอ้งของกฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพิจารณา

ขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและแนวคิดตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมั ในประเด็นการ
ควบคุมสาร PFOA 

หัวข้อ อนุสัญญารอตเตอร์ดัม พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย  
พ.ศ. 2553 

วัตถุประสงค์ เ พื่ อ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
รับผิดชอบระหว่างประเทศในเร่ืองการคา้
สารเคมีอนัตรายบางชนิด ปกป้องสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมจาก
อันตรายของสาร เค มี  ส่ง เส ริมการใช้
สารเคมีอยา่งไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และส่งเสริมการพัฒนาโครงการสร้าง
พื้นฐานของประเทศก าลังพัฒนาในการ
จัดการสารเคมีอันตราย โดยอ านวยความ
สะดวกในการแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับ
ลักษณะของสาร เค มีให้แ ก่ผู ้มี อ  านาจ
ตดัสินใจของประเทศ และกระจายข่าวการ
ตดัสินใจใหแ้ก่ภาคีสมาชิกทราบ 

เพื่อควบคุมการน าเขา้ ส่งออก การ
ผลิต การจ าหน่าย การครอบครอง 
การขนส่ง และการใชส้ารอนัตราย 
เพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ให้มี
ผลกระทบและเป็นอันตรายต่อ
ม นุ ษ ย์สั ต ว์  พื ช  ส มบั ติ ห รื อ
ส่ิงแวดลอ้ม และจดัตั้งศูนยข์อ้มูล
วตัถุอนัตราย เพื่อประสานงานกบั
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในด้าน
ข้อมูลวัตถุอันตรายและส ร้าง
เกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนวตัถุ
อนัตราย  

หลกัการ หยุดปัญหาก่อนท่ีจะเร่ิมเกิดโดยการไม่
ยินยอมให้ส่งออกสารเคมีอันตรายไปยัง
ประเทศท่ีไม่สามารถบริหารจดัการสารเคมี
เหล่านั้นตลอดอายุการใช้งานของสาร ซ่ึง
เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ก า ร ร ะ วั ง ไ ว้ ก่ อ น 

ห ลั ก ก า ร ร ะ วั ง ไ ว้ ก่ อ น 
(Precautionary Principle) โดยการ
ความ ร่วม มือของห น่ว ย ง าน
ภ า ค รั ฐ ก า กั บ ดู แ ล ต า ม วั ต ถุ
อันตราย ความร่วมมือและความ
รับผิดชอบจากผูป้ระกอบการใน
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบของความสอดคลอ้งของกฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพิจารณา
ขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและแนวคิดตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมั ในประเด็นการ
ควบคุมสาร PFOA 

หัวข้อ อนุสัญญารอตเตอร์ดัม พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย  
พ.ศ. 2553 

(Precautionary Principle) โดยการใช้ความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศภาคี 

การด าเนินการ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเฝ้าระวงั 

ขอบเขต
สารเคมี วัตถุ
อนัตราย 

ก. สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์
(Pesticides) รวมทั้งสูตรผสมสารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตวท่ี์เป็น
อนัตรายอยา่งร้ายแรง (Severely Hazardous 
Pesticide Formulations: SHPFs)  
ข. สารเคมีอุตสาหกรรม (Industrial 
Chemicals) 
ทั้งน้ี ไม่รวมสารเคมีท่ีใชเ้ป็น ยาเสพติด
และวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
สารกมัมนัตภาพรังสี กากของเสีย อาวุธเคมี 
ผลิตภณัฑย์าท่ีใชก้บัคนและสัตว ์สารเคมี
ผสมอาหาร สารเคมีท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

(1) วตัถุระเบิดได้ (2) วตัถุไวไฟ 
(3) วตัถุออกซิไดซ์และวตัถุเปอร์
ออกไซด์ (4) วตัถุมีพิษ (5) วตัถุท่ี
ท าใหเ้กิดโรค (6) วตัถุกมัมนัตรังสี 
( 7) วั ต ถุ ท่ี ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม (8) 
วตัถุกดักร่อน (9) วตัถุท่ีก่อให้เกิด
การระคายเคือง (10) วตัถุอย่างอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ์หรือส่ิงอ่ืน
ใด ท่ีอาจท าให้เกิดอันตราย แก่
บุ คคล  สั ตว์  พื ช  ท รัพย์  ห รือ
ส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้ งน้ี รวมทั้ ง สารก าจัดศัตรูพืช 
อาวุธหรือสารเคมี ท่ีใช้ในการ
ส ง ค ร า ม  ข อ ง เ สี ย เ ค มี วัต ถุ  
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าฯ ท่ีใชแ้ลว้ รวมถึง
ก๊าซปิโตรเล่ียมเหลว 

การจ าแนก สารเคมีตอ้งหา้มหรือจ ากดัการใชอ้ยา่ง
เขม้งวด จ าแนกการใชง้าน  
ก. สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์
ข. สารเคมีอุตสาหกรรม 

มาตรา 18 ระดบัการควบคุม 
ก วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 
ข วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 
ค วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 
ง วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบของความสอดคลอ้งของกฎหมายไทย ตลอดจนกระบวนการพิจารณา
ขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและแนวคิดตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมั ในประเด็นการ
ควบคุมสาร PFOA 

หัวข้อ อนุสัญญารอตเตอร์ดัม พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย  
พ.ศ. 2553 

การพจิารณา
ตัดสินใจ 

การประชุมรัฐภาคี ตดัสินใจโดยภาคี
อนุสัญญาแบบฉนัทามติ 
 

คณะกรรมการวัตถุ อันตร า ย 
ตัดสินใจโดยฉันทามติ หรือมติ
เสียงขา้งมากอยา่งนอ้ย 2 ใน 3  

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารเคมี 
CRC ต ามหลัก เกณฑ์ในภาคผนวก  I 
ภาคผนวก II 

คณะอนุกรรมการพิจารณาขอ้มูล
และความเป็นอนัตรายของวตัถุ
อนัตรายชนิดต่างๆ ความจ าเป็น  

หลกัเกณฑ์
การพจิารณา
ขึน้ทะเบียน
สารเคมี วัตถุ
อนัตราย 

1. สารเคมีตอ้งห้ามหรือจ ากดัการใชอ้ย่าง
เขม้งวด ท่ีมีภาคีอย่างน้อยสองประเทศ 
สองภู มิภาค ท่ีแตกต่ างกัน  แจ้ง ใช้
มาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย 

2. เหตุผลเพื่อปกป้องสุขภาพอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

3. มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับด้าน
การประเมินความเส่ียง 

4. ผลการทบจากการใช้มาตรการในดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

1) ความเป็นอันตราย (Hazard) 
เช่น เป็นสารระเบิดได้ เป็นสาร
ไ ว ไฟ  ค ว า ม เ ป็ นพิ ษ  ทั้ ง พิ ษ
เฉียบพลันและพิษเร้ือรัง รวมถึง
การก่อมะเร็ง การก่อกลายพนัธุ์ 
2) การควบคุมสารตามพนัธกรณี
ของพิธีสารและอนุสัญญาต่างๆ 
เ ช่ น  อ นุสัญญารอต เ ตอ ร์ ดั ม 
อนุสัญญาสตอกโฮลม์ 
3)  ความจ าเป็นในการน าไปใช้ 
การมีสารทดแทน  
4)  ไม่มีกฎหมายอ่ืนควบคุม 

 
จากการเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตรายของประเทศไทย กบั หลกัการ 

แนวคิดการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตรายภายใตอ้นุสัญญารอตเตอร์ดมัโดยเฉพาะการควบคุมสาร PFOA 
พบว่า พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 กบั หลกัการ แนวคิดการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตราย
ภายใตอ้นุสัญญารอตเตอร์ดมัโดยเฉพาะการควบคุมสาร PFOA มีวตัถุประสงคเ์หมือนกนั คือ เพื่อควบคุม
สารเคมีเพื่อการปกป้องคุม้ครองสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัการเฝ้าระวงัไวก่้อน 
โดยด าเนินการบนหลกัการการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความรับผิดชอบร่วมกันตาม
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บทบาทหนา้ท่ี ซ่ึงจะตอ้งมีการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนขอ้มูล หรือการเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อการด าเนินการควบคุมสารเคมีอันตรายท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม  
ในสังคม และมีการพฒันาเศษฐกิจบนความรับผิดชอบเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แต่มีความแตกต่างกัน 
ในกระบวนการพิจารณาควบคุมสารเคมี โดยอนุสัญญารอตเตอร์ดมัมีการก าหนดหลเักณฑ์ของขอ้มูล 
ท่ีใช้ประกอบการพิจารณาท่ีชดัเจน โดยเฉพาะมีการจดัท าขอ้มูลการประเมินความเส่ียงในระดบัประเทศ 
ทั้งในด้านเศษฐกิจ สังคม สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม และภาคีจะตอ้งมีความเห็นแบบฉันทามติ แต่การ
พิจารณาควบคุมสารเคมีท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ประเทศไทยเป็นการน าขอ้มูลจากผลการศึกษาผลกระทบต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มขององคก์รระหว่างประเทศ และขอ้มูลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพบางกลุ่มคน
ของประเทศจากเจตนาการใช้สารเคมีไปในทางท่ีผิด มาใช้ในประกอบการตัดสินใจควบคุม ท าให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีความเห็นท่ีแตกต่างกนั และการตดัสินโดยการใช้
การลงมติแบบเสียงขา้งมาก ดงัเช่น กรณีการควบคุมสารพาราควอต เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 ซ่ึงปัจจุบนั
ในกลุ่มคน เช่น ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรก็ยงัไม่ยอมรับการตดัสินใจดังกล่าว เน่ืองจากการรับรู้
ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน แต่ในกรณีการพิจารณาควบคุมสาร PFOA เน่ืองจากประชาคมโลกยอมรับการ
ตัดสินใจควบคุมตามกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาสารเคมีระดับโลกบน 
พื้นฐานขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีก าหนดชัดเจน และการยอมรับกันโดยฉันทามติของ 
ท่ีประชุมรัฐภาคี ซ่ึงผูป้ระกอบการได้รับทราบการด าเนินงานควบคุมสารในระดับโลกมาเป็นระยะๆ 
รวมทั้ งได้รับช้ีแจงข้อมูลจากภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ผู ้ประกอบการจึงยอมรับและ 
มีการปรับตวัในการใช้สาร PFOA ส่งผลให้ในการประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลฯ หรือ
คณะกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดมัเพื่อพิจารณาควบคุมมีมติแบบฉนัทามติเห็นดว้ยกบัการควบคุมสาร 
PFOA เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ตามเง่ือนไขยกเวน้พิเศษให้ใช้ตามอนุสัญญาสตอกโฮล์ม และเป็น 
วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 นอกเหนือเง่ือนไขดงักล่าว   

ซ่ึงท่ีผ่านมา พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้มีการพฒันากระบวนการพิจารณา
ตดัสินใจในการควบคุมสารเคมีให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาและกฎระเบียบ มาตรฐานการคา้ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการปรับแกไ้ขต่อเน่ือง คือ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2562 รวมถึงการออกกฎหมาย
ล าดับรองส าหรับใช้ในการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้สารเคมีและบริบท 
ของประเทศ สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาของอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ยนืในการควบคุมการน าเขา้ ส่งออก การผลิต การจ าหน่าย การครอบครอง การขนส่ง และการใช้
สารอันตราย เพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ให้มีผลกระทบและ  
เป็นอนัตรายต่อมนุษยส์ัตว ์พืช สมบติัหรือส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลวตัถุอนัตราย ลดความซ ้ าซ้อน 
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โดยให้มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในด้านข้อมูลวัตถุอันตรายและสร้าง
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดทะเบียนวตัถุอนัตราย  

จากประเด็นข้อจ ากัดในกระบวนการพิจารณาควบคุมสารเคมี  ว ัตถุอันตราย รวมทั้ ง 
ความขดัแยง้ในด้านขอ้มูล และความเห็นท่ีแตกต่างกันของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการตัดสินการ
ควบคุมสารเคมี ประกอบกับความพร้อมของประเทศในการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม และสารเคมีท่ีผลิตใหม่ ซ่ึงมีความซบัซอ้นท าใหมี้ความจ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญองคก์ร
ผู ้เ ช่ียวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้ งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีความรู้
ความสามารถในเชิงลึกเพื่อด าเนินการดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการพิจารณา 
วตัถุอันตราย ซ่ึงในช่วงปี 2563 – 2564 ได้มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. ...  
โดยแกไ้ขเพิ่มเติมในหมวดท่ี 1 คณะกรรมการวตัถุอนัตราย และหมวดท่ี 2 การควบคุมวตัถุอนัตราย 
เพื่อจะก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกระบวนการพิจารณาวตัถุอันตราย  และก าหนดอ านาจของ
รัฐมนตรีผูรั้บผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการไดม้าและการขึ้นบัญชี 
ผูเ้ช่ียวชาญองคก์ร ผูเ้ช่ียวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
อัตราค่าบัตรขึ้ นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้ นบัญชีท่ีจะจัดเก็บก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด ประเภท
ค่าใช้จ่ายท่ีจะจัดเก็บจากผูย้ื่นค าขอและก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในกระบวนการ
พิจารณาวตัถุอนัตรายรวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินดังกล่าว  
จึงเห็นไดว้่า ประเทศไทยมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด โดย มี
การรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบดว้ย เพื่อพฒันากฎหมายทุกฉบบัให้สอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นไปตามหลกัการการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  
 
 



 

บทที ่5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
 
ผลจากการศึกษา พบวา่ หลกัการ แนวคิด ในการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตราย คือ หลกัการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน หลกัการระวงัไวก่้อน และหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงหลกัการเหล่าน้ี  
ไดถู้กน ามาใช้เป็นฐานการด าเนินการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตรายทั้งภายใตก้ารด าเนินงานตาม
พนัธกรณีของอนุสัญญารอตเตอร์ดมัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตราย
ของประเทศไทย คือ พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 ซ่ึงประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิก
อนุสัญญารอตเตอร์ดมัใช้เป็นกฎหมายหลกัในการด าเนินการตามพนัธกรณีอนุสัญญารอตเตอร์ดมั
โดยเฉพาะการควบคุมสาร PFOA โดยมีวตัถุประสงค์เหมือนกนั คือ เพื่อควบคุมสารเคมีเพื่อการ
ปกป้องคุ ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ตามหลักการเฝ้าระวังไว้ก่อน  
โดยด าเนินการบนหลกัการการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดว้ยความรับผิดชอบร่วมกนัตาม
บทบาทหน้าท่ี ซ่ึงจะตอ้งมีการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนขอ้มูล หรือการเผยแพร่ขอ้มูลให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการด าเนินการควบคุมสารเคมีอนัตรายท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความ  
เป็นธรรมในสังคม และมีการพัฒนาเศษฐกิจบนความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน แต่มี 
ความแตกต่างกนัในกระบวนการพิจารณาควบคุมสารเคมี โดยอนุสัญญารอตเตอร์ดมัมีการก าหนด
หลกัเกณฑ์ของขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาท่ีชดัเจน โดยเฉพาะขอ้มูลการประเมินความเส่ียง  
ในระดบัประเทศทั้งในดา้นเศษฐกิจ สังคม สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม และภาคีจะตอ้งมีความเห็น
แบบฉันทามติ แต่ของประเทศไทยมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและทรัพยากรบุคคลในการประเมิน
ความเส่ียงจากสารเคมี จึงมีการน าข้อมูลจากผลการศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศ และ 
ขอ้มูลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพบางกลุ่มคนของประเทศมาใช้ในประกอบการตดัสินใจควบคุม  
ท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีความเขา้ใจและความเห็นท่ีแตกต่างกนั  
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ส าหรับในการพิจารณาควบคุมสาร PFOA เน่ืองจากประชาคมโลกยอมรับการตดัสินใจควบคุม
ตามกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาสารเคมีระดบัโลกบนพื้นฐานขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
ในการพิจารณาท่ีก าหนดชดัเจน และการยอมรับกนัโดยฉันทามติของท่ีประชุมรัฐภาคี ซ่ึงผูป้ระกอบการ
ไดรั้บทราบการด าเนินงานควบคุมสารในระดบัโลกมาเป็นระยะ รวมทั้งไดรั้บช้ีแจงขอ้มูลจากภาครัฐและ
องคก์รภาคเอกชน ผูป้ระกอบการจึงยอมรับและมีการปรับตวัในการใชส้าร PFOA ส่งผลใหใ้นการประชุม
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลฯ หรือคณะกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดมัเพื่อพิจารณาควบคุมมีมติ
แบบฉันทามติเห็นดว้ยกบัการควบคุมสาร PFOA เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ตามเง่ือนไขยกเวน้พิเศษให้
ใช้ตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มและเป็นวตัถุอันตรายชนิดท่ี 4 นอกเหนือเง่ือนไขดังกล่าว โดยเห็นว่า
ประเทศไทยควรจะมีทิศทางการด าเนินงานบรรลุตามพันธกรณีอนุสัญญา  และควรมีท่าที 
ของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุสาร PFOA ในการประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมั
ท่ีสมควรตามการด าเนินการมาตรการด้านกฎหมายและด้านบริหารของประเทศส าหรับ 
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตดัสินใจ ดงัน้ี 

 
5.1.1 ทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของประเทศไทย 

1) เตรียมการเขา้ร่วมประชุมและจดัท าท่าทีของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญารอตเตอร์ดมั สมยัท่ี 10 ปี 2565  

2) แจง้ท่าทีการน าเขา้ (ยินยอมให้น าเขา้ ไม่ยินยอมให้น าเขา้ หรือยินยอมให้น าเขา้
แต่ตอ้งท าตามเง่ือนไข) ส าหรับสาร PFOA โดยตดัสินใจบนพื้นฐานของมาตรการดา้นกฎหมายและ
การบริหารจดัการ หรือ แจง้ท่าทีชัว่คราว (การตดัสินใจชัว่คราว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา) ต่อ
ส านกัเลขาธิการอนุสัญญา ตามพนัธกรณีขอ้บทท่ี 10 

3) ควบคุมสาร PFOA ให้เป็นวตัถุอนัตรายตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
ตามความจ าเป็นของประเทศจากก าหนดเป็นชนิดท่ี 3 จนเม่ือประเทศไทยมีความพร้อมในการใช้
สารอ่ืนทดแทน ก็ด าเนินการห้ามใชส้ารดงักล่าวต่อไป และเม่ือมีการห้ามการใชส้ารดงักล่าว หรือ
ก าหนดเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 ประเทศไทยจะตอ้งแจง้การใชม้าตการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ย 
ตามขอ้บทท่ี 5 เพื่อแจ้งการตดัสินใจของประเทศให้ภาคีรับทราบ เพื่อลดการลกัลอบคา้สารเคมี  
ท่ีผิดกฎหมายต่อไป 

4)   พฒันาการจัดท าข้อมูลการประเมินความเส่ียงในการใช้สารเคมีอันตรายให ้
ครบทุกมิติ ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ และมีการเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะชน 
เพื่อสร้างเสริมกระบวนการพิจารณาและการตัดสินใจในการควบคุมหรือจัดสารเคมีอันตราย  
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความยัง่ยนื 
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5) การก าหนดพิกดัศุลกากรเฉพาะของสาร PFOA เพื่อการควบคุมการน าเขา้ส่งออก 
และมีขอ้มูลส าหรับการด าเนินการจัดการภายในประเทศไทยท่ีเหมาะสม อาทิ ประเมินความมี
ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมัการพิจารณาตดัสินใจในการขอยกเวน้พิเศษ
ภายใตอ้นุสัญญาสตอกโฮลม์  

6) ส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  การใช้สารทดแทนแก่
ผูป้ระกอบการเพื่อพฒันากระบวนการผลิต การใช้สาร PFOA ให้ปลอดภยั และลดการใช้ และ 
เลิกใชใ้นท่ีสุด 

7) เสริมสร้างศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการสนบัสนุนการด าเนินงานตามพนัธกรณีอนุสัญญารอตเตอร์ดมั โดยการควบคุมการน าเขา้-ส่งออก
ของสาร PFOAในการคา้ระหวา่งประเทศ 
 

5.1.2 ร่างท่าทีของประเทศไทยในการพจิารณาบรรจุสาร PFOA   
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ สมยัท่ี 10 ปี 2565 จะมีการพิจารณาบรรจุรายช่ือ

สาร perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds เพิ่มเติมในภาคผนวก 
III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาทบทวน สารเคมี 
(Chemical Review Committee: CRC) ทั้งน้ี หากมีมติขอ้ตดัสินใจในการบรรจุสารดังกล่าว ไวใ้น
ภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดมั ประเทศไทยจะตอ้งด าเนินการตามพนัธกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี  

1) พนัธกรณีในขอ้บทท่ี 10 ของอนุสัญญาในประเด็นการแจ้งท่าทีตอบรับน าเขา้ 
(Import response) กล่าวคือยินยอมให้น าเข้า ไม่ยินยอมให้น าเข้า หรือยินยอมให้น าเข้าภายใต้ 
เง่ือนไข ส าหรับสารเคมีชนิดดังกล่าว ต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยพิจารณาตดัสินใจบน
พื้นฐานของมาตรการดา้นกฎหมายภายในประเทศ ทั้งน้ี พนัธกรณีในการแจง้ท่าทีตอบรับ น าเขา้
ตามขอ้บทท่ี 10 ของอนุสัญญามีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการน าเขา้มาใช้งานในประเภทเดียวกนั
กับการบรรจุสารดังกล่าวไวใ้นภาคผนวก III เท่านั้น ในส่วนของการน าเขา้สารเคมีแต่ละชนิด
ดงักล่าวเพื่อการใช้งานในประเภทอ่ืน ๆ ประเทศไทยสามารถด าเนินการตามขอ้ก าหนด ระเบียบ 
หรือขั้นตอนปกติของกฎหมายไทย  
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2) พนัธกรณีในข้อบทท่ี 5 ของอนุสัญญาฯ แจ้งการใช้มาตรการด้านกฎระเบียบ 
ขั้นสุดทา้ยส าหรับสารเคมีตอ้งห้ามหรือท่ีถูกจ ากัดการใช้อย่างเขม้งวดภายในประเทศ ต่อส านัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ภายใน 90 วนั หลงัจากวนัท่ีมาตรการดา้นกฎระเบียบขั้นสุดทา้ยมีผลบงัคบัใช ้

ประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ีในการพิจารณาเห็นชอบต่อการก าหนดท่าทีของ
ประเทศในประเด็นการพิจารณาบรรจุสาร PFOA ท่ีเสนอแนะโดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
และคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ท่ีสอดคลอ้งกับมาตรการด้านกฎหมาย มาตรการ 
ด้านบริหารตามบริบทของประเทศ รวมถึงข้อตกลงตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อแสดง 
บทบาทของประเทศให้ประชาชาคมโลกเห็นว่าประเทศไทยให้ความร่วมมือและรับผิดชอบระหว่าง
ประเทศในเร่ืองการคา้สารเคมีอนัตราย รวมทั้งปกป้องสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม
จากอันตรายของสาร PFOA ส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อ 
การพัฒนาท่ีย ั่งยืน ผู ้วิจัยพิจารณาตามกระบวนการพิจารณาควบคุมสาร PFOA ภายใต้
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 การด าเนินงานตามพนัธกรณีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมและ
เสนอท่าทีของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุสา ร PFOA ภายใต้การประชุมรัฐภาคี 
แห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมั สมยัท่ี 10 ตามสถานภาพมาตรการดา้นกฎหมายและการบริหารจดัการ
สาร PFOA ของประเทศไทยในอนาคต 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 เม่ือประเทศไทยยงัคงอยู่ระหว่างการพิจารณาควบคุม ยงัไม่ประกาศ 
สาร PFOA เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 หรือ ชนิดท่ี 4 ในราชกิจจานุเบกษา ควรเสนอท่าทีของประเทศ
ไทย ในลกัษณะดงัต่อไป 

“ ประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าขั้นตอนการพิจารณาก าหนดรายช่ือสารเคมีของ
คณะกรรมการ CRC รวมทั้งการจดัท าเอกสารแนวทางการจดัสินใจ (Decision Guidance Doccument 
:DGD) ส าหรับสารPFOA เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการบรรจุรายช่ือสารเคมีตอ้งห้ามหรือถูกจ ากดั
การใช้อย่างเขม้งวด ตามภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ เพื่อปกป้องสุขภาพอนามยัของประชาชน
และส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้ากรณีน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ในการน้ี ประเทศไทย จึงเห็นควรสนับสนุน 
ในหลกัการเก่ียวกับการบรรจุสาร PFOA ไวใ้นภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และ
ประเทศไทย อยู่ระหว่างการพิจารณาควบคุมสาร PFOA เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 หรือ ชนิดท่ี 4 
ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 โดยขอแจ้งท่าทีชั่วคราว (Interim response) จนกว่า 
จะมีกฎหมายภายในประเทศไปควบคุมสารดังกล่าว  โดยหากภาคีผู ้ส่งออกส่งสาร PFOA  
มากกว่า 1000 กิโลกรัม จะตอ้งให้ผูด้  าเนินการน าเขา้แจ้งการใช้สารท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การให้แจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการผลิตหรือการน าเขา้  
ซ่ึงวตัถุอนัตรายตามบญัชี 5.6 ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558” 

รูปแบบท่ี 2 เม่ือประเทศไทยพิจารณาควบคุมสาร PFOA วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 และ
ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ควรเสนอท่าทีของประเทศไทยในลกัษณะดงัต่อไป 

“ ประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าขั้นตอนการพิจารณาก าหนดรายช่ือสารเคมีของ
คณะกรรมการ CRC รวมทั้งการจดัท าเอกสารแนวทางการจดัสินใจ (Decision Guidance Doccument 
:DGD) ส าหรับสารPFOA เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการบรรจุรายช่ือสารเคมีตอ้งห้ามหรือถูกจ ากดั
การใช้อย่างเขม้งวด ตามภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ เพื่อปกป้องสุขภาพอนามยัของประชาชน
และส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้ากรณีน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ในการน้ี ประเทศไทย จึงเห็นควรสนับสนุน 
ในหลกัการเก่ียวกับการบรรจุสาร PFOA ไวใ้นภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และ
ประเทศไทย ได้ถูกก าหนดเป็นวตัถุอันตรายชนิดท่ี 3 ตาม พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 โดย 
ขอแจ้งท่ า ทีตอบรับการน า เข้า  ( Import response) แบบมี เ ง่ือนไขส าหรับสาร PFOA ท่ี ใช ้
ในวตัถุประสงคต์ามขอ้ยกเวน้พิเศษในการผลิตและการใชข้องอนุสัญญาสตอกโฮลม์ ซ่ึงภาคีผูส่้งมา
ขออนุญาตการน าเขา้ตามกฎหมายภายในประเทศไทยต่อไป 

รูปแบบท่ี 3 เม่ือประเทศไทยพิจารณาควบคุมสาร PFOA วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 และ
ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ควรเสนอท่าทีของประเทศไทยในลกัษณะดงัต่อไป 

“ ประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าขั้นตอนการพิจารณาก าหนดรายช่ือสารเคมีของ
คณะกรรมการ CRC รวมทั้งการจดัท าเอกสารแนวทางการจดัสินใจ (Decision Guidance Doccument 
:DGD) ส าหรับสารPFOA เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการบรรจุรายช่ือสารเคมีตอ้งห้ามหรือถูกจ ากดั
การใช้อย่างเขม้งวด ตามภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ เพื่อปกป้องสุขภาพอนามยัของประชาชน
และส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้ากรณีน าเข้ามา 
ในราชอาณาจกัรหรือส่งออกนอกราชอาณาจกัร ในการน้ี ประเทศไทย จึงเห็นควรสนับสนุนใน
หลกัการเก่ียวกบัการบรรจุสาร PFOA ไวใ้นภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดมัฯ และประเทศไทย 
ไดถู้กก าหนดเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 ตาม พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 โดยขอแจง้ท่าทีตอบรับ
การน าเขา้ (Import response) ไม่ยนิยอมใหน้ าเขา้ส าหรับสาร PFOA …” 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีประเทศไทยควบคุมสาร PFOA เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 แลว้จะตอ้ง
ด าเนินการตามพันธกรณีข้อบทท่ี 5 คือ ต้องแจ้งการใช้มาตการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้าย  
ไปยงัส านักเลขาธิการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมด้วย เพื่อประกาศท่าทีการตดัสินใจของสาร PFOA 
ให้ภาคีอ่ืนรับทราบ และด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการด้านกฎหมายของประเทศไทย   
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เป็นการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวงัการค้าสารเคมีอนัตรายท่ีผิดกฎหมาย เพื่อจะแก้ไขปัญหา 
ผลกระทบจากอนัตรายของสาร PFOA ต่อสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 การศึกษาวิจัยน้ี มีการสรุปสาระส าคัญของหลักการ แนวคิด และการพิจารณา

ควบคุมสารเคมี วตัถุอนัตรายภายใตก้ารด าเนินงานตามอนุสัญญารอตเตอร์ดมัและพระราชบญัญติั
วตัถอนัตราย เพื่อประกอบการจดัท าท่าทีของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุสารเคมีอนัตราย 
เพื่อแสดงท่าทีของประเศในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ความเห็น  
ในประเด็นการควบคุมสารเคมีอนัตรายต่างๆ รวมถึงคณะรัฐมนตรีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ
ก าหนดท่าทีของประเทศไทยในการเขา้ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดมัในปี 2565  

5.2.2 เน่ืองจากผูว้ิจัยมุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะประเด็นการควบคุมสาร PFOA ภายใต้
อนุสัญญารอตเตอร์ดมัเพื่อจดัเตรียมท่าทีของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุสาร PFOA ภายใต้
การประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดมั สมยัท่ี 10 ปี 2565 เท่านั้น หากมีผูใ้ดสนใจศึกษาการ
ด าเนินการเก่ียวกบัสาร PFOA ใหค้รอบคลุมการจดัการสาร PFOA ตามอนุสัญญาอ่ืน คือ อนุสัญญา
สตอกโฮล์มสามารถศึกษาในประเด็นการขอยกเวน้พิเศษ เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองจากการ  
ท่ีประเทศไทยก าหนดสาร PFOA เป็นวตัถุอนัตราย ภายใตพ้ระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
และมีขอ้มูลการน าเขา้ การใชภ้ายในประเทศท่ีเพียงพอเพื่อด าเนินการขึ้นทะเบียนการขอยกเวน้พิเศษ
ในการผลิตและการใชส้าร PFOA ของอนุสัญญาสตอกโฮลม์ต่อไป  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
 

สรุปผลการประชุมรัฐภาคอีนุสัญญาสตอกโฮล์ม สมัยที ่9 ปี 2562  
โดยเฉพาะในการบรรจุสาร PFOA 

วาระที่ 5 ประเด็นการด าเนินงานอนุสัญญา 
 (อี) การพิจารณาบรรจุรายช่ือสารเคมีเพิ่มเติมในภาคผนวก เอ บี หรือ ซี ของ

อนุสัญญาฯ 
 ท่ีประชุม SC COP9 ไดพ้ิจารณารายช่ือสารเคมีเพื่อบรรจุเพิ่มเติมในภาคผนวก ของ

อนุสัญญา ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน 
(Persistent Organic Pollutants Review Committee: POPRC) สารกลุ่ม perfluorooctanoic acid (PFOA), 
its salts and PFOA-related compounds เสนอให้บรรจุไวใ้นภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาฯ  โดยให้มี
ขอ้ยกเวน้พิเศษ ทั้งน้ี ท่ีประชุมรัฐภาคีฯ ไดอ้ภิปรายและมีมติขอ้ตดัสินใจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 มติข้อตัดสินใจ 

1. สารกลุ่ม PFOA its salts and PFOA-related compounds 

สาร PFOA, its salts and PFOA-related compounds ซ่ึงเป็นสารเคมีสังเคราะห์   
มีการน าไปใช้ประโยชน์หลากหลาย ไดแ้ก่ การใช้เพื่อเป็นสารลดแรงตึงผิว โดยใช้ฉีดพ่นพื้นผิววสัดุ
เพื่อกันน ้ า ฝุ่ น และไขมัน ใช้เป็นสารท าความสะอาด ใช้ท าโฟมดับเพลิง นอกจากน้ี ย ังใช ้
ในอุตสาหกรรมการถ่ายภาพ และอุตสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ เป็นตน้ 

กลุ่มประเทศ GRULAC สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศแอฟริกา สมาพนัธรัฐสวิส 
นิวซีแลนด์  เครือรัฐออสเตรเลีย  ราชอาณาจักรนอร์ เวย์  สาธารณรัฐประชาชนจีน  แคนาดา  
สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สหรัฐอเมริกา และราชอาณาจกัรไทย สนับสนุนการบรรจุสารกลุ่ม PFOA,  
its salts and PFOA-related compounds ไวใ้นภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาฯ โดยให้มีขอ้ยกเวน้พิเศษ รวมทั้ง
สหพนัธรัฐรัสเซียก็ไดส้นบัสนุนขอ้เสนอดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ไดใ้ห้ขอ้สังเกตว่ายงัมีความจ าเป็นตอ้งมี
การวิจยัทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเก่ียวกบัความเป็นพิษของสารดงักล่าว นอกจากน้ี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ไดเ้รียกร้องใหมี้การหารือเพิ่มเติมเพื่อระบุ PFOA-related compounds อยา่งเฉพาะเจาะจง 
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Inuit Circumpolar Council ไดเ้นน้ย  ้าถึงผลกระทบของสาร PFOA, its salts and PFOA-
related compounds ในแถบอาร์กติก และเรียกร้องให้มีการบรรจุสารดังกล่าวไว้ในภาคผนวก เอ ของ
อนุสัญญาฯ โดยไม่มีขอ้ยกเวน้พิเศษ  

ทั้งน้ี ต่อมาไดมี้การหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มย่อย และไดมี้การยกร่างมติ 
ข้อตัดสินใจใหม่ โดยประธานฯ ได้มีการน าเสนอร่างมติข้อตัดสินใจฉบับใหม่ในท่ีประชุมฯ และ
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ไดเ้สนอให้มีการเพิ่มเติมขอ้ยกเวน้พิเศษส าหรับการผลิต polyfluoroethylene 
propylene (FEP) เพื่ อใช้ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม และ 
fluoroelastomers ส าหรับการผลิตโอริงและอุปกรณ์พลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขา้ไวใ้นร่างมติ 
ขอ้ตดัสินใจดว้ย 

ราชอาณาจกัรนอร์เวย ์สนบัสนุนร่างมติขอ้ตดัสินใจฉบบัปรับปรุง โดยไม่รับรอง
ขอ้เสนอจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ภายหลงัไดมี้การหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มยอ่ยอีกคร้ัง และ
ไดมี้การเพิ่มเติมขอ้ยกเวน้พิเศษตามขอ้เสนอของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน คือ การผลิต FEP ส าหรับการ
ผลิตสายไฟฟ้าแรงสูงและสายเคเบิลส าหรับการส่งก าลงั และการผลิต fluoroelastomers ส าหรับการผลิตโอริง
และอุปกรณ์พลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต ์สายพาน และอุปกรณ์เสริมส าหรับตกแต่งภายในรถยนต ์ 

ทั้ งน้ี ท่ีประชุมรัฐภาคีฯ มีมติข้อตัดสินใจให้บรรจุสารกลุ่ม PFOA, its salts and 
PFOA-related compounds ไวใ้นภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาฯ โดยใหมี้ขอ้ยกเวน้พิเศษ ดงัน้ี 

1) การบรรจุสารกลุ่ ม PFOA, its salts and PFOA-related compounds ไว้ ใน
ภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาฯ  

(1) ตดัสินใจท่ีจะแกไ้ขส่วนท่ี ๑ ของภาคผนวก A ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ 
เพื่อบรรจุสารกลุ่ม PFOA, its salts and PFOA-related compounds โดยมีขอ้ยกเวน้พิเศษส าหรับการผลิต
และการใช ้ดงัน้ี 

สารเคมี กิจกรรม ข้อยกเว้นพเิศษ 
สารกลุ่ม perfluorooctanoic acid (PFOA), its 
salts and PFOA-related compounds หมายถึง 
i. กรด Perfluorooctanoic (PFOA; CAS No. 
335-67-1) รวมถึงไอโซเมอร์ของมนั 

ii. เกลือของกรดดงักล่าว 
iii. PFOA-related compounds ซ่ึงเป็นสารใด  ๆ

ท่ีสลายตวัเป็น PFOA รวมถึงสารใด ๆ  (เกลือ
และโพลีเมอร์) ท่ีมีสายตรง (linear chain) 
หรือท่ีมีก่ิงกา้นสาขา (branched chain) ของ

การผลิต • โฟมดบัเพลิง : ไม่มี 
• ส าหรับการผลิตอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บ
อนุญาตส าหรับภาคีท่ีมีช่ือในทะเบียนตาม
ขอ้ก าหนดของส่วนท่ี X ของภาคผนวกน้ี 

การใช้ ตามขอ้ก าหนดของส่วนท่ี X ของภาคผนวก
น้ี 
•  การเคลือบป้องกนัการสะทอ้นแสง  
ในกระบวนการ Photolithography และ
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สารเคมี กิจกรรม ข้อยกเว้นพเิศษ 
กลุ่ม perfluoroheptyl กบัส่วนของ (C7F15)C 
เป็นหน่ึงในโครงสร้าง 

PFOA-related compounds ไม่รวมถึง 
i. C8F17-X, เม่ือ X คือ F, Cl, Br;  

ii. Fluoropolymers ท่ีอยูภ่ายใต ้CF3[CF2]n-
R’, เม่ือ R’ คือ กลุ่มใดๆ ท่ี n>16;  

iii. Perfluoroalkyl carboxylic และ 
phosphonic acids (รวมถึงเกลือของกรด, 
เอสเตอร์, เฮไลด์และแอนไฮไดรด)์ ท่ีมี 
≥8 perfluorinated carbons 

iv. Perfluoroalkane sulfonic acids (รวมถึง
เกลือของกรด เอสเตอร์ เฮไลด์และ
แอนไฮไดรด)์ ท่ีมี ≥9 perfluorinated 
carbons;  

v. Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its 
salts and perfluorooctane sulfonyl 
fluoride (PFOSF), ในรายการตาม
ภาคผนวก B ของอนุสัญญาฯ  

 

กระบวนการเอชช่ิง (Etch process)  
ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ 
• การเคลือบภาพถ่ายท่ีใชก้บัฟิลม์ 
• ส่ิงทอส าหรับป้องกนัการเปียกและซึม
ของน ้าและน ้ามนั เพื่อป้องกนัอนัตรายแก่
ผูป้ฏิบติังานจากของเหลวท่ีเป็นอนัตราย
และมีความเส่ียงต่อสุขภาพ เพื่อความ
ปลอดภยัในการท างาน 
• เคร่ืองมือแพทยท่ี์ฝังในร่างกาย 
• โฟมดบัเพลิงส าหรับดบัไอน ้ามนั
เช้ือเพลิงเหลวและเพลิงไหมเ้ช้ือเพลิงเหลว 
(Class B fires) ท่ีมีระบบท่ีติดตั้งอยูแ่ลว้ 
รวมทั้งแบบเคล่ือนท่ีและแบบติดยดึ ตาม
วรรค ๒ ของส่วน X ของภาคผนวกน้ี 
• การใช ้perfluorooctyl iodide เพื่อการผลิต 
perfluorooctyl bromide ในการผลิต
ผลิตภณัฑย์า ตามวรรค ๓ ของส่วน X ของ
ภาคผนวกน้ี 
• การผลิต polytetrafluoroethylene (PTFE) 
และ polyvinylidene fluoride (PVDF) ส าหรับ
การผลิต ดงัน้ี 
- เมมเบรนกรองก๊าซท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงและทนต่อการกดักร่อน เยือ่กรองน ้าและ
เมมเบรนส าหรับส่ิงทอทางการแพทย ์
- อุปกรณ์ท่ีน าความร้อนเหลือท้ิงจาก

อุตสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์ 
- น ้ายาเคลือบส าหรับป้องกนัการ

ร่ัวไหลของสารอินทรียร์ะเหยและฝุ่ น
ละออง PM2.5 
• การผลิต polyfluoroethylene propylene 
(FEP) และ fluoroelastomer ส าหรับการผลิต
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สารเคมี กิจกรรม ข้อยกเว้นพเิศษ 
สายไฟฟ้าแรงสูง สายเคเบิล เคร่ืองซกัผา้ 
ฟิลม ์ท่อยาง และมว้นพลาสติก  

 

(2) ตดัสินใจท่ีจะเพิ่มเติมส่วนท่ี X ของภาคผนวก A ของอนุสัญญาสตอกโฮล์ม 
ดงัน้ี 

(1) การผลิตและการใช้สารกลุ่ม PFOA, its salts and PFOA-related compounds 
จะตอ้งถูกก าจดัให้หมดไป ยกเวน้ภาคีท่ีไดแ้จง้ต่อส านกัเลขาธิการฯ เก่ียวกบัความจงใจในการผลิตและ/
หรือการใชง้านตามขอ้บทท่ี 4 ของอนุสัญญาฯ 

(2) แต่ละภาคีท่ีลงทะเบียนเพื่อขอยกเวน้ตามข้อบทท่ี 4 ของอนุสัญญาฯ 
ส าหรับการใช ้PFOA, its salts and PFOA-related compounds ส าหรับโฟมดบัเพลิง จะตอ้ง : 

(เอ) ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจวา่โฟมดบัเพลิงท่ีมีหรืออาจมี PFOA, its 
salts and PFOA-related compounds จะไม่ถูกส่งออกหรือน าเขา้ ยกเวน้เพื่อจุดประสงคใ์นการก าจดัท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตามท่ีก าหนดไวใ้นอนุวรรค 1 (ดี) ของขอ้บบท่ี 6 ของอนุสัญญาฯ 

(บี) ไม่ใช้โฟมดับเพลิงท่ีมีหรืออาจมี PFOA, its salts and PFOA-
related compounds ส าหรับการฝึกอบรม 

(ซี) ไม่ใช้โฟมดับเพลิงท่ีมีหรืออาจมี PFOA, its salts and PFOA-
related compounds ส าหรับการทดสอบเวน้แต่จะไม่มีการปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

(ดี) ภายในปี พ.ศ. 2565 หากสามารถท าเช่นนั้นได ้หรืออย่างชา้สุด
ไม่เกินปี พ.ศ. 2568 ให้จ ากัดการใช้โฟมดับเพลิงท่ีมีหรืออาจมี PFOA, its salts and PFOA-related 
compounds ในพื้นท่ีท่ีสามารถน าไปสู่การปนเป้ือน  

(อี) พยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะก าหนดรูปแบบเพื่อน าไปสู่การจดัการ
อย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มส าหรับโฟมดบัเพลิงท่ีเป็นสินคา้คงคา้งและของเสียท่ีประกอบด้วยหรือ 
อาจประกอบดว้ย PFOA, its salts and PFOA-related compounds ตามวรรค 1 ของขอ้บทท่ี 6 ของอนุสัญญา
โดยเร็วท่ีสุด 

 (3) การยกเวน้พิเศษส าหรับการใช้ perfluorooctyl iodide ส าหรับการผลิต 
perfluorooctyl bromide เพื่อการผลิตผลิตภณัฑย์า ในการประชุม SC COP13 และหลงัจากนั้นทุก ๆ  สองสมยั
ของการประชุมรัฐภาคีฯ จะตอ้งทบทวนความตอ้งการอย่างต่อเน่ืองส าหรับขอ้ยกเวน้ดงักล่าว ทั้งน้ี ไม่ว่า 
ในกรณีใดก็ตาม ขอ้ยกเวน้พิเศษน้ีจะหมดอายอุยา่งชา้ท่ีสุดในปี พ.ศ. 2579  
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2. การด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับสารกลุ่ม PFOA its salts and PFOA-related 
compounds 

ส่วนท่ี 1 การทบทวนข้อยกเว้นพิเศษส าหรับการผลิตและการใช้สารกลุ่ม 
PFOA, its salts and PFOA-related compounds ส าหรับการใช้ perfluorooctyl iodide เพ่ือการผลติ perfluorooctyl 
bromide ในการผลติผลติภัณฑ์ยา 

(1) เชิญชวนให้ภาคีด าเนินการลงทะเบียนการขอยกเวน้พิเศษส าหรับการ
ผลิตและการใช้งานของสารกลุ่ม PFOA, its salts and PFOA-related compounds ส าหรับการใช้  
perfluorooctyl iodide เพื่อการผลิต perfluorooctyl bromide ในการผลิตผลิตภณัฑย์าท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก 
เอ ของอนุสัญญาฯ เพื่อรายงานต่อส านกัเลขาธิการฯ ภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2568 โดยตอ้งแสดงให้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการขอยกเวน้ดงักล่าว 

(2) เชิญชวนให้ภาคีและผูท่ี้เก่ียวข้องจัดหาข้อมูลให้ส านักเลขาธิการฯ 
ภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2568 เก่ียวกบัขอ้มูลการขอยกเวน้พิเศษ ดงัน้ี 

(เอ) การผลิต  
(บี) การใช ้ 
(ซี) ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมท่ีเป็นไปได ้ 
(ดี) สารทดแทนเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นความพร้อมในการใชง้าน ความเหมาะสม 

และการน าไปประยกุตใ์ช ้ 
(อี) สถานะในการควบคุมและศกัยภาพในการติดตามตรวจสอบ 
(เอฟ) การด าเนินการควบคุมในระดบัชาติหรือระดบัภูมิภาค 

(3) ร้องขอให้ส านักเลขาธิการฯ รวบรวมข้อมูลตามข้อ (1) และ (2) 
ขา้งตน้ เพื่อจดัส่งขอ้มูลใหค้ณะกรรมการ POPRC ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2569 

(4) ร้องขอคณะกรรมการ POPRC ภายใต้ความพร้อมของทรัพยากร 
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีอา้งถึงในวรรคท่ี (3) ขา้งตน้และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อจดัท า
รายงานรวมถึงค าแนะน าใด ๆ เก่ียวกบัการขอยกเวน้พิเศษท่ีอา้งถึงในวรรค (1) ขา้งตน้ ส าหรับพิจารณา
ในการประชุม SC COP13 

ส่วนท่ี  2 สารทดแทนของสารกลุ่ ม PFOA, its salts and PFOA-related 
compounds ส าหรับโฟมดับเพลงิ 

(1) ส่งเสริมใหภ้าคีและบุคคลอ่ืน ๆ  ใชส้ารทดแทนท่ีมีอยู ่และมีประสิทธิภาพ 
ในระหว่างการพิจารณาว่าโฟมดับเพลิงท่ีมีฟลูออรีนอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพของ
มนุษย ์และ ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม  
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ส่วนท่ี 3  การระบุช่ือสารภายใต้รายการของสารกลุ่ม PFOA, its salts and PFOA-
related compounds 

(1) รับทราบว่าเพื่อท่ีจะสนับสนุนภาคีและอ านวยความสะดวกในการ
ระบุช่ือสารดงักล่าว ไดจ้ดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นเอกสาร UNEP/POPS/POPRC.13/INF/6/Add.1 

(2) เชิญชวนภาคีและบุคคลอ่ืน ๆ ค านึงถึงข้อมูลท่ีมีอยู่ในเอกสาร 
UNEP/POPS/ POPRC.13 /INF/6/Add.1 เพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการระบุช่ือสารภายใตร้ายการของ
สารกลุ่ม PFOA, its salts and PFOA-related compounds 

(3) ร้องขอให้ส านักเลขาธิการฯ รวบรวมข้อมูลข้างต้น และจัดส่งให้
คณะกรรมการ  POPRC เพื่อระบุ ช่ือสารภายใต้รายการของสารกลุ่ม PFOA, its salts and PFOA-related 
compounds และใหเ้ผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องอนุสัญญาและปรับปรุงขอ้มูลเป็นระยะ ๆ 

 
ส่ิงท่ีประเทศไทยจะต้องด าเนินการต่อไป 

ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกจะตอ้งด าเนินการตามพนัธกรณีท่ีส าคญั สืบเน่ืองจากการ
ปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาฯ โดยการบรรจุเพิ่มรายช่ือ สารกลุ่ม perfluorooctanoic acid 
(PFOA), its salts and PFOA-related compounds โดยมีขอ้ยกเวน้พิเศษ ซ่ึงจะมีผลใช้บงัคบัหลงัจากวนัครบ
ก าหนด 1 ปี นับจากวนัท่ีผูเ้ก็บรักษาอนุสัญญาฯ (depositary) แจง้ภาคีสมาชิกตามขอ้ 22 ของอนุสัญญาฯ มี
ดงัน้ี 

1. ด าเนินมาตรการควบคุมทางกฎหมาย เพื่อลด/เลิกการผลิต การใช ้และการปลดปล่อยสาร 
POPs ชนิดใหม่ดงักล่าว ตามขอ้บทท่ี 4 ของอนุสัญญาฯ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. พิจารณาตัดสินใจในประเด็นการขอขึ้ นทะเบียนยกเว้นพิ เศษส าหรับสาร 
perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds ตามข้อบทท่ี 4 ของอนุสัญญาฯ โดย
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮลม์ฯ คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ตามล าดบั 

3. ด าเนินการตามพนัธกรณีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การควบคุมการน าเขา้/ส่งออก
สาร POPs เฉพาะท่ีได้รับอนุญาตภายใต้อนุสัญญาฯ การจัดการของเสียท่ีเกิดจากสาร POPs  
อยา่งเหมาะสม การติดตามตรวจสอบปริมาณสาร POPs ในส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิต การสนบัสนุน
ใหมี้การวิจยัเร่ืองผลกระทบต่าง ๆ จากสาร POPs รวมทั้งขยายขอบเขตกิจกรรมการประเมินความมี
ประสิทธิผลตามขอ้บทท่ี 16 ของอนุสัญญาฯ ใหค้รอบคลุมถึงสาร POPs ชนิดใหม่ท่ีไดรั้บการบรรจุ
เพิ่มเติมภายใตอ้นุสัญญาฯ อน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ี สามารถพิจารณาบรรจุในแผนจดัการระดบัชาติฯ 
ส าหรับการด าเนินงานในระยะยาวได ้รวมทั้ง ในส่วนของการพิจารณาจดัท าโครงการความร่วมมือ
ด้านเทคนิควิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนส่ิงแวดลอ้มโลกส าหรับการ
จดัการสาร POPs ในประเทศ 
--------------------------------------------------------------- 



 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวปิยนนัท ์อุดมแตง 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม)  คณะส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2547 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายวตัถุดิบ บริษทั  

คาวาซูมิ ลาบอราทอร่ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
 พ.ศ. 2547 นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม กรมควบคุมมลพิษ 
 พ.ศ. 2554 นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 

ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ภูเก็ต 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  

 พ.ศ. 2559 นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 ราชบุรี 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  

 พ.ศ. 2561 นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ 
กรมควบคุมมลพิษ 


